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VOORWOORD 
 
Vanjaar se Agenda gee weereens ’n prent van die sake waarmee die Sinode-
familie hulle besig hou.  Hierdie prent trek egter net ’n klompie buitelyne, wat 
elke gemeente plaaslik moet aanvul en inkleur. 
 
Die werk van die Kerk vind mos in die gemeentes plaas.  Die Kerkverband is 
daar om aan ons familiewees uitdrukking te gee.  Ons het ’n klompie 
werksaamhede wat ons saam doen, en van daardie sake is deur die gemeentes 
as prioriteite geïdentifiseer.  Dit is die sake wat nou swaar op die harte van die 
lidmate lê. 
 
Die bedoeling van die Agenda is om die agtergrond te voorsien vir die 
gesprekke tydens die sitting.  Daarom word die meeste van die inhoud net vir 
kennisname hanteer. 
 
Daar is min aanbevelings waaroor besluit geneem moet word.  Ons wil eerder 
dat gemeentes reeds sake hanteer en dan net kom sê:  "So werk dit beter!" 
 
Sien die talle persone raak, wat aan die werk van die Sinode-familie deelneem.  
Dit is nie ’n geslote groep nie, daarom word weer gevra watter persone wil ook 
deelneem. 
 
Tydens die sitting word ’n evaluering van die werk van die Sinode gedoen.  
Vertel ons indien die projekte waarde aan die werk van die gemeentes 
toegevoeg het.  Sê ook watter behoeftes daar is en ook werk wat nie van 
waarde is nie. 
 
Geniet die Agenda.  Binnekort stuur ons vir julle Oosnuus, ons Sinode-koerant, 
met ’n samevatting van al die verslae. 
 
Sien julle by Pierre van Ryneveld. 
 
 
 
Ds HJ van der Schyff 
Uitvoerende Amptenaar 
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EMBLEEM SINODESITTING 

 
Dieselfde embleem, wat tydens die vorige 
sinodesitting gebruik is, word weer 
gebruik. 
 
In die ontwerp 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. 
 
Vyf:  Die figure van die Bedieninge is 
steeds daar om aan die wesenlike van 
kerkwees aandag te gee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die fokus op die Bedieninge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voetsool sinodesittings 
Die fokus op die gemeentes in hulle 

omgewing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die fokus op die prioriteitsake 
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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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Posadres:  Posbus 60303, Pierre van Ryneveld, 0045
Straat Adres:  Baltimorestraat, Pierre van Ryneveld, 0045
Kerkkantoor:

Telefoon +27 (0)12 662 1708
Faks       +27 (0)12 662 0104

E-Pos:  pierre@mweb.co.za
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Woorde en Melodie:   
UK Trümpelmann, Augustus 1999



 
 
Waardes van die Sinode 
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WAARDES 2007 
 
Die waardes in maklik verstaanbare Afrikaans klink so: 
 
 

Een: Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus 
ons geleer het. 
 

Twee: Ons wil besluite neem, wat berus op die 
Bybel en ons belydenis. 
 

Drie: Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, 
liefdevolle verhoudings met mekaar leef. 
 

Vier: Ons wil sensitief wees vir die veranderende 
manier, waarop mense die wêreld verstaan en 
daarin leef. 
 

Vyf: Ons wil ruimte maak vir God se ryke 
verskeidenheid van mense en gemeentes. 
 

Ses: Ons wil met God se liefde uitreik na die 
nood van die wêreld. 
 

Sewe: Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges 
van ander Kerke. 
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WAARDES VAN DIE SINODE 
(soos goedgekeur tydens verskeie sinodesittings) 

 
 
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, generasies, 
kulturele verskille, persoonlikhede. 

 
 
SES:  Gerigtheid op ’n gebroke wêreld. 
 
 
SEWE: Ekumeniese sensitiwiteit. 
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Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei... 

 
 
 
 
 
 
 

Die Sinode is daar om: 
leiding te gee, 

netwerke te help vestig, 
verhoudinge te help bou en 

advies te gee 
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WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE 
 
 
EEN:  Visionêre leierskap 
 
 
TWEE: Bedieningsvennootskappe 
 
 
DRIE: Netwerkbestuur 
 
 
VIER:  Kommunikasie en Bemarking 
 
 
VYF:  Verhoudingsbou 
 
 
SES:  Kundige advisering  
 
 
SEWE: Navorsing en toerusting 
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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. 
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1.  OPENING EN KONSTITUERING 
 

Watter lede van die familie vier saam fees? 
 
 

1.1 REGISTRASIE 
 
1.1.1 Registrasie geskied DV op Sondag 14 
Oktober 2007 tussen 15:45 en 16:45. 
 
1.1.2 Registrasie vind by die gemeentesen-
trum van Pierre van Ryneveld plaas.  By die 
teedrink-ruimte, regs van die sentrum word tafels 
geplaas, om die registrasie te doen.  Indien dit 
reën, word die tafels, soos in die verlede, by die 
ingang links van die sentrum geplaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die embleem van Pierre van Ryneveld 
Gemeenskapskerk 

 
1.1.3 Proses tydens registrasie 
 
1.1.3.1 Almal kan registreer, indien hulle 
geloofsbriewe in orde is.  Die name, wat op die 
geloofsbriewe aangebring is, verskyn by punt 
1.4.3. 
 
1.1.3.2 Indien afgevaardigdes se name nie in die 
Agenda verskyn nie, kan hulle by die Uitvoerende 
Amptenaar aanmeld, met die nodige 
geloofsbriewe.  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.  Daar word veral 
gefokus op persone, waarvan daar nog nie foto's 
geneem is nie. 
 
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 dus nie tydens 
registrasie teenwoordig was nie, moet sodra hulle 
opdaag, by die Uitvoerende Amptenaar registreer.  
Hierdie registrasie kan by die Notule diensgroep in 
die administrasie kamer gedoen word. 
 
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 Johann Ernst van 
Doornkloof.  Hy was die afgelope vier jaar 
voorsitter van die Sinodale Diensraad. 
 
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 of 
op stoele langs die kante 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. 
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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. 
 
 

 
1.4 GEMEENTES 
 
1.4.1 Daar is steeds net 87 gemeentes in die 
Sinode. 
 
1.4.2 Kragveld het niemand na die sinodesitting 
afgevaardig nie.  Daar is dus persone uit 86 
gemeentes afgevaardig. 
 
1.4.3 Die naamlys van afgevaardigdes wat 
reeds ontvang is, volg hierna.  (Die volledige lys 
van die afgevaardigdes soos gewysig en aangevul, 
verskyn in die Handelinge). 
 

 
 Predikante  Ouderlinge / Diakens    
 (Sekundi kursief onder  Primarii    Sekundi   
 die primarii)      
       

Alkmaar Van der Merwe CJ  Oosthuizen CC Jansen van Rensbrug M 
Amersfoort Mostert  JH Lotz FD Jacobs  PD 
 Grobler JJ     
Amsterdam Pienaar JP Bührmann JR Ernst JA 
 Momberg CP     
Badplaas         -   Botha FH Janse van Vuren M 
Barberton Truter CJ J Boshoff J Pienaar W 
Belfast Blom BD  Boers DHP Bredell HC 
Belfast Potgieter JH  Prinlsoo MJ Meyer LS 
Blinkpan   Van Tonder JM Honeyborne P 
Breyten         -   Botha TJP Botha (s) JAS 
Bronkhorstspruit Fourie PJ  Geyer HB Kok IB 
Bronkhorstspruit Smit (s) DSM Venter JF Finnemore (s) M 
Burgersfort Koen JPT  Lourens CC Craffert VvZ 
 Coetzer IW     
Carolina Prinsloo MF  Griebenow JM Nel SJ 
 Nel SJ     
Chrissiesmeer Brink GJB  Bezuidenhout C Steinberg N 
Debruinpark-
Ermelo Ehlers DF Davel CF Meyer WJ 
Debruinpark-
Ermelo Davel FdeV Ritson WE Kriel (s) E 
Dennesig Van Vuren   CR Skinner PO Struwig (s) EE  
Doornkloof Ernst JH Sutherland (s) SM Schoch TAR 
Doornkloof Rademeyer E Marcus (s) D Oberholzer MA 
Doornkloof Maritz GP Müller J De Jager (s) MMC 
Doornkloof Venter A Mouton HD Jansen van Rensburg  JA 
Elarduspark Clark A Labuschagne FJJ   
Elarduspark Claassen JT Maartens DJV   
Elarduspark Du Plessis JJH Olivier WG   
Elarduspark Fourie JNS Pretorius (s) J   
Elarduspark Louw AF      
Elarduspark Roux JV     
Elarduspark Westhof LE     
Ermelo Retief FJ Swanepoel (s) ME Potgieter (s) GWM 
Ermelo Van Niekerk PJG Swart (s) OM Van Aardt (s) AM 
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 Predikante  Ouderlinge / Diakens    
 (Sekundi kursief onder  Primarii    Sekundi   
 die primarii)      
       

Ermelo-Oos Botha AF  A Vermeulen A Van den Berg R 
 Van der Merwe I     
Goedgegun-
Swaziland Crouse MA Vermaak SJ Van Wyk JC 
Graskop   Piek BJ Venter (s) M 
Gravelotte           -           - Fourie LP Deacon DA 
Groblersdal Groenewald HPW  Etsebeth PJ Van den Heever GJ 
Groblersdal Van Eeden JA  Du Plessis AP Van Rooyen (s) HG 
Halfweghuis Immelman EC  Marais (s) SC Kruger  JC 
Hazyview Willemse MG Alberts B Labuschagne L 
Hendrina   Dürr JA    
Kampersrus Dorey PJ  Groenewald (s) ES Oosthuizen WJ 
kerksondermure Woite C Raath J Kohn A 
Kloofsig Nel WAG  Marais GJ Pienaar EP 
Komatipoort Nortjé WJ  Vermaak SG Versfeld WF 
Komatipoort     Van der Merwe JP 
Kragveld        
Krielpark Fourie J     
Krugerwildtuin Louwrens C Pressley JJ Crafford WL 
Laeveld Vermaak D  Schultz KM   
Letsitele Van der Merwe AB Lategan AJdlR Viljoen SJ 
Ligkruis Otto PG Hoffmann (s) CM Ferreira MJ 
Ligkruis Coetzee JP Cillié JF Brewis D 
Ligkruis Bester C Cronjé GS French F 
Lux Mundi Bosman LL Meyer HPJ   
Lux Mundi Büchner (s) EP  Krüger CP   
Lux Mundi Taute JHF Olivier JM   
Lux Mundi Burger JG Ferreira BP   
Lux Mundi Badenhorst A Schoonraad AJ   
Lydenburg Venter CL  Nel HE Loots HJ 
Lydenburg-Suid Strydom HJ  De Jager LW   
Lydenburg-Suid Ferreira BP     
Lynnwoodrif Du Toit PA  Murray R Welman CF 
Lynnwoodrif Potgieter J  Van Wyngaard PJ Hattingh JH 
Lynnwoodrif Van Schalkwyk J  Van der Watt JA Loedolff CJ 
Lyttelton Naudé E Viljoen (s) LW Keuler CL 
Lyttelton-Noord Du Toit GF  Krige NM Muller (s) JH 
Lyttelton-Oos Schoeman F  Bauer DJ Van Rensburg  (s) AE 
Machado-Boven Van Zyl JJ Prinsloo ND Van Niekerk OT 
Malelane Trümpelmann UK  Du Plessis GS Strydom T 
Malelane     Erasmus WJE 
Marble Hall De Witt FC  Pretorius DJ Van Blerk (s) R 
Merlindale   Theron GH   
Meyerspark Ellis FJL  Du Toit AG Language (s) JM 
Meyerspark Liebenberg WIC  Breyl GJJ Jordaan (s) HM 
Meyerspark Venter DJ Lotz FJ Kritzinger LJ 
Middelburg, 
Transvaal Hattingh JP Smal HC Garnett-Bennett PJ 
Middelburg, 
Transvaal Van Rooyen JC  Markram T Fourie CJ 
Middelburg- Boshoff JH Myburgh PJC Steenkamp SP 
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 Predikante  Ouderlinge / Diakens    
 (Sekundi kursief onder  Primarii    Sekundi   
 die primarii)      
       

Kanonkop 
Middelburg-
Kanonkop Marais JC  Luus PJ Brink GNM 
Middelburg-Suid Van Wyk WE   Hugo L Cordier (s) HM 
Middelburg-Suid Erasmus T Smith (s) LC   
Middelburg-Suid Van Niekerk GJ  Pienaar EvW   
Middelburg-Suid Van Vuren (s) FM Hugo (s) SP   
Monumentpark-
Wes De Klerk WC De Witt JHJ   
Monumentpark-
Wes Dill  J     
Moreletapark Van der Spuy DE Kruger PR Scheepers M 
Moreletapark Visser SJ   Breytenbach P Van Jaarsveld I 
Moreletapark Saayman H Temeki RS   
Moreletapark Meyer (s) E Bothma AC   
Moreletapark Badenhorst WA Smook J    
Morgenzon Graaff J Lombaard (s) MEJ Wessels (s) ME 
Nelspruit Le Grange JJE  Kruger A   
Nelspruit Marais TA Du Plessis F   
Nelspruit-Suid Van Heerden JS   Craig JJ Rheeder SW 
Nelspruit-Suid Botha DS Du Plessis GD   
Nelspruit-Suid Strydom J     
Nelspruit-
Westergloed Swart M Kotze L Van Zyl JA 
Nooitgedacht Mey  JJ Adendorf PJ Joubert TT 

Nooitgedacht Van Eeden (s) FC 
Jansen van 
Rensburg (s) SM Smith HC 

Ogies Nieuwoudt DH Boshoff CH De Wet DJS 
Ohrigstad         -         - Doyer AW Viljoen CL 
Olifantsfontein Van Zyl HC Fourie N   
Paardekop   Poley PC Van den Berg (s) JW 
Phalaborwa Wandrag JH Klopper JA Booysen HJ 

Phalaborwa Schoeman CS 
Van der 
Westhuizen (s) EG   

Phalaborwa Van Heerden MHO Schultz JJC   
Pierre van 
Ryneveld Fick AR Jackson (s) L Solomon WO 
Pierre van 
Ryneveld Vakant   Jacobs DS Pretorius WHJ 
 Niemand SJJ     
Pierre van 
Ryneveld Pienaar HE Opperman RS Bouwer HW 
Pierre van 
Ryneveld Venter JAN Killian PPJ Rabé SW 
Pierre van 
Ryneveld 

Jansen van 
Rensburg H Smit (s) HE Le Fleur JJ 

Piet Retief Van Niekerk RAP    Combrinck JH Pretorius JH 
Piet Retief Van Blerk H Malan HFC Roodt (s) MA 
Premiermyn De Bruyn MC  Malan (s) L Marais EW 
Pretoria-Faerie 
Glen Fourie JH Van Tonder RJP Jacobz (s) E  
Pretoria-Faerie 
Glen Fitzgerald A Van Zyl (s) PJ Du Toit MM  
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 Predikante  Ouderlinge / Diakens    
 (Sekundi kursief onder  Primarii    Sekundi   
 die primarii)      
       

Pretoria-Faerie 
Glen Van der Schyff HJ      
Pretoria-
Garsfontein Van der Merwe JM   Stanton RA Pohl EEM 
Pretoria-
Garsfontein Louw (s) LM Van Tonder (s) CGM Compion GG 
Pretoria-
Garsfontein   Breytenbach WP Smit WC 
Pretoria-Oosterlig Fourie FP   Hoffmann (s) NJ De Jager  AJ 
 Botha A     
Pretoria-Oosterlig Louw LK       
 Nienaber HC     
Pretoria-Oosterlig Wilson FJ     
 Van Niekerk PWleR     
Rayton Olivier OPJ  Koekemoer E Grobler BJ 
Rayton Pienaar LJ Strydom CF Meyer CA 
Rietkuil Malan JF Bronkhorst W Bronkhorst A 
Roossenekal   Conradie FW Joubert JJ 
Sabie Louw D Van Niekerk HJN Groenewald JW 
Silvertonkruin Brittz LJ Fischer vW Van der Merwe FBdV 
Skuilkrans Bisschoff JH De Villiers (s) HJ Janse van Rensburg JJ 
Skuilkrans Boshoff WS Du Preez NP Keun AJ 
Skuilkrans Enslin JD Giliomee (s) Y Le Roux GJ 
Skuilkrans Meiring AM     Uitenweerde (s) M 
Skuilkrans Meiring (s) LF      
Skuilkrans Swart BN     
Skuilkrans Van Dyk AS     
Skuilkrans Van Niekerk ACJ     
Tygerpoort Clasen FJ Bezuidenhout (s) E Ohlhoff JTC 
Tygerpoort Dreyer DJ     
Tygerpoort Pietersen WJ     
Tygerpoort Louw FP     
Tzaneen Van Zyl G Lemmer (s) DC   
 Winter JPD     
Tzaneen Zietsman CF Ludik SWL   
 Van der Heever JP     
Tzaneen-
Wolkberg Botha D Richards JD Rossouw HC 
Valleisig Van Rooyen JC Taute BJE   
Valleisig Van der Berg GF      
Valleisig Marais PF     
Valleisig Du Plessis I     
Volksrust Pheiffer E Du Plooy D Laas H 
Volksrust-Suid Herbst CF Van Niekerk PJ Du Plessis JPF 
Wakkerstroom De Jager PJC  Theron AMC De Wet HCG 
Witbank De Wet BW Van As (s)  JC Koorsen (s) AJ 
Witbank Malherbe PA  Bouwer (s) JCG Müller S 
Witbank Momsen JvS  Lübbe WJ Gous JP 
Witbank Hoffman JR Gous HJ Pieterse R 
Witbank-
Klipfontein Cloete LPJ  Potgieter GJ Howard DV 
Witbank- Nel AM   Delport D   
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 Predikante  Ouderlinge / Diakens    
 (Sekundi kursief onder  Primarii    Sekundi   
 die primarii)      
       

Klipfontein 
Witbank-
Panorama Van Eyssen JJ Small (s) S De Wet   L 
Witbank-
Panorama Esterhuyzen WA  Jacobs JJ Van Heerden AH 
Witbank-Suid Van Wyk HPJ   Strydom PJ Du Plessis AJ 
Witbank-Suid Steenkamp FL  Venter PT Deyzel (s) MP 
Witbank-Suid Hendriksz WM Lubbe WG De Wet (s) EM 
Witbank-Vallei Grobler JH Bester H Van der Wal R 
 Green H      
Witrivier Doyer GJS   Loots Al Lüneburg (s) L  
Witrivier De Jager JJ Reyneke MG Schutte (s) JCS 
Witrivier Le Roux EC  Robinson (s) JHM Van Staden PF 

 
 
1.5 VERKLARING 
 
Die Voorsitter verklaar, na aanleiding van die 
getal afgevaardigdes wat aangemeld het, die 
sinodesitting as wettig gekonstitueerd. 
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2.  ONTWERPSPAN VIR DIE SINODESITTING 2007 
 

 
 

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 2007 
 

Beplan ’n goeie sitting . . . . ! 
 
 

2.1 SINODESITTING 2005 
 
2.1.1 Die Sinodale Diensraad het die 
kommentaar en die evaluering van sinodesitting 
2005 hanteer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Uit die kommentaar het die volgende 
blyk: 
 
2.1.2.1 Die sinodesitting is oorwegend positief 
beleef. 
 
2.1.2.2 Die hoogtepunte was die algemene 
positiewe ervaring, die betrokkenheid van die 
jongmense, die Coram Deo-geleenthede, die 
gesprek oor identiteit, dat ’n duidelike standpunt 
oor homoseksualiteit ingeneem is. 
 
2.1.2.3 Die laagtepunte was Maandagaand se 
Coram Deo, soms te min tyd, debat oor teologiese 
opleiding. 
 
2.1.2.4 Die volgende voorstelle is gedoen:  Meer 
geleenthede vir gebed, meer vroue behoort 
afgevaardig te word, langer tyd vir sake, prioriteite 
behoort vroeër hanteer te word. 
 
2.1.2.5 Algemene opmerkings: ’n Beduidende 
aantal afgevaardigdes vra na die Liedboek, meer 
nie-dominees moet ook by werksaamhede betrek 
word. 
 
2.1.3 Die Sinodale Diensraad het die volgende 
aan die Ontwerpspan 2007 oorgedra: 
 
2.1.3.1 Ontwerp die evaluering, dat die 
uitkomste gemeet kan word. 
 
2.1.3.2 Probeer om die tyd te verleng en meer 
voorsiening vir teologiese debat te maak. 
 

2.1.3.3 Voorsien meer geleentheid vir gebed. 
 
2.1.3.4 Bou verhoudinge doelbewus uit. 
 
2.1.4 Verdere beplanning 
 
2.1.4.1 In die lig van die terugvoer tydens die 
sitting het die Sinodale Diensraad geoordeel dat dit 
noodsaaklik is, om die proses van die Sinode te 
evalueer; die Bedieninge en nuwe projekte te 
plaas; om gemeentes se produkte vir almal 
beskikbaar te stel.   
 
2.1.4.2 Die resultaat van die beplanning is die 
verfyning van die Sinode se werkswyse.  Vergelyk 
Verslag 12.  Sinodale Diensraad - Verfynde 
werkswyse. 
 
2.1.4.3 Die  tema vir die sitting is volgens die 
Sinode se slagspreuk bepaal, naamlk  Die 
Sinode wat hoor, dien en lei . . . 
 
2.2 ONTWERPSPAN 2007 
 
2.2.1 Die Sinodale Diensraad die kern van die 
Ontwerpspan 2007 soos volg saamgestel:  Uit die 
Dagbestuur – Johann Ernst, Johan van Schalkwyk, 
Ferdie Clasen en Henry van der Schyff, plus Louis 
Louw (sameroeper), Louise Jackson en Carol 
Marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat die ontwerp van die sinodesitting ’n funksie van 
die leierskap is.  Daarom word die kern van die 
Ontwerpspan aangewys, wat die beplanning met 
die ander lede van die Sinodale Diensraad deel.  
Die Diensleiers van die Bedieninge en die 
Sameroepers van die Diensprojekspanne is ook 
spesifiek betrek. 
 
2.2.3 Die volgende skets toon die persone wat 
by die ontwerp van die sinodesitting betrokke is: 
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2.2.4 Volgens die oordeel van die Sinodale 
Diensraad het die Ontwerpspan soos ’n konsertina 
of trekklavier gefunksioneer.   Dit het toegemaak, 
as net die kerngroep gewerk het.   Dan het dit weer 
oopgemaak, as terugvoer en insette van die groter 
groep verkry is. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 DATUM VIR DIE SITTING 
 
2.3.1 Die Sinodale Diensraad het aanvanklik 
bevestig dat die sinodesitting gedurende Oktober 
2007 plaasvind.  Dit was in lyn met die besluit, wat 
tydens ’n vorige sinodesitting geneem is, dat die 
sitting elke twee jaar plaasvind. 
 
2.3.2 Toe dit bekend word dat die sitting van 
die Algemene Sinode van 2006 tot 2007 verskuif, 
het sommige persone gevra of ons eie 
sinodesitting dan nie tot 2008 uitgestel word nie.  
Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat ons eie 
sitting wel op die beplande tyd moet plaasvind.  
Die volgende was van die redes: 
 
2.3.2.1 Die sitting gedurende 2007 kan 
gebruik word om die gemeentes in te lig oor die 
sake van belang en waaroor kommentaar 
gelewer moet word.  Op hierdie manier kan ’n 
sitting kort (vier maande) na die sitting van die 
Algemene Sinode positief gebruik word om die 
gemeentes op hoogte van die sake te bring. 
 
2.3.2.2 Dit is nodig vir verhoudinge, die 
vestiging en uitbou van die Sinode se werkswyse 
om die sitting gedurende 2007 te hou.  Dan word 
binne die reëlmaat van die familie byeenkomste 
gebly. 

 
2.3.2.3 Volgens die onderlinge ooreenkoms van 
die Sinode, verstryk die termyn van die huidige 
Sinodale Diensraad ook gedurende 2007. 
 
2.3.3 Toe die sitting van die Algemene Sinode 
nader gekom het, het sommige persone gevra 
waarom ons eie Sinode nie ’n sitting voor die 
Algemene Sinode hou, om standpunt oor die 
belangrike sake in te neem nie.  Die Sinodale 
Diensraad het egter bevestig dat dit die Algemene 
Sinode was wat hulle sitting uitgestel het.  Die 
Sinode van Oos-Transvaal het inderdaad tydens 
die 2005 sitting standpunt oor die belangrike sake 
ingeneem. 
 
2.3.4 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die 
sake van die Algemene Sinode nie ons eie sitting 
mag kaap nie.  Daarom moet ’n spesifieke tyd vir 
dié sake ingeruim word en beplan word hoe elk 
van die sake hanteer word.  Die fokus van ons eie 
sinodesitting is die sake van die gemeentes.  Dit 
moet voorrang geniet. 
 
2.3.5 Die datum is volgens die gewone 
reëlmaat van die Sinode op 14 tot 17 Oktober 
2007 vasgestel. 
 
2.4 UITKOMSTE VAN DIE SITTING 
 
2.4.1 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die 
volgende uitkomste vir hierdie sitting behoort te 
geld: 
 
2.4.1.1 Gaan die afgevaardigdes hoopvol weg? 
 
2.4.1.2 Het elkeen beleef dat hy of sy gehoor is? 
 
2.4.1.3 Het die afgevaardigdes meer vertroue in 
die leierskap? 
 
2.4.1.4 Bepaal ook of besluite van die Kerk se 
meerdere vergadering nog vir die gemeentes 
belangrik is.  Bepaal ook watter effek die afgelope 
sitting van die Algemene Sinode se besluite het. 
 

2.4.2 Die volgende 
uitkomste is vir die 

program-samestelling 
opgestel: 
 
2.4.2.1 Ontwerp so ’n 
evaluering van die sitting, 
dat uitkomste gemeet kan 
word. 
 
2.4.2.2 Maak meer 
voorsiening vir teologiese 

debatte. 

Kerngroep van die 
Ontwerpspan

Diensleiers van die 
Bedieninge

Sameroepers van 
die Diensprojekte

Persone 
verantwoordelik

vir die fisiese
fasiliteite

Persone 
verantwoordelik

vir die 
steundienste
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2.4.2.3 Voorsien genoeg geleenthede vir gebed 
oor die sake. 
 
2.4.2.4 Bou verhoudinge doelbewus uit. 
 
2.4.2.5 Gee geleentheid aan die afgevaardigdes 
om die Sinode se werksaamhede te evalueer. 
 
2.5 FORMAAT VAN DIE SITTING 
 
2.5.1 Die Sinodale Diensraad het die formaat 
van die sitting soos volg voorgestel: 
 
2.5.1.1 Daar word gefokus op sake wat die 
afgevaardigdes kan motiveer, energeer, toerus, 
met ’n lus vir gemeente-wees terug na die 
gemeentes te laat gaan.  Hiervoor moet 
gemeentes aan die woord kom.  Verhale van 
suksesse en mislukkings moet gehoor word. 
 
2.5.1.2 Tydens die sitting behoort daar gesprek 
tussen gemeentes te wees; na mekaar geluister te 
word; te luister hoe ander gemeentes die Woord 
hoor en daaraan gestalte gee. 
 
2.5.2 Daarom is ’n formaat met drie elemente 
voorgestel, wat hoofsaaklik in die sinodesitting 
neerslag behoort te vind.  Dit is: 
 

2.5.2.1 Gemeentes se verhale wat vertel word. 
 
2.5.2.2 Teologiese gesprek tussen gemeentes. 
 
2.5.2.3 Gesprek oor gesamentlike 
werksaamhede. 
 
2.6 FOKUS VAN DIE SITTING 
 
2.6.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat op die prioriteitsake gefokus moet word.  Dit is 
immers die sake, wat op die harte van die 
gemeentes lê.  Dit is Geestelike Leierskap, Morele 
Herstel, Volhoubare Bediening en Grondeise. 
 
2.6.2 Die matriks hieronder gee ’n aanduiding 
hoe die verskillende sake hanteer word, indien 
elke saak deur die drie “ligte” van die Bedieninge 
belig word.  Dit is in ooreenstemming met die 
Sinode se verfyning van die werkswyse. 
 
 
2.6.3 Die Ontwerpspan het geoordeel dat elke 
ander saak, wat voor die sinodesitting dien, ook 
deur die ligte van die drie Bedieninge belig behoort 
te word.  Let byvoorbeeld op hoe Kerkhereniging 
aan die regterkant van die matriks hanteer word. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 ELEMENTE WAARUIT DIE 
SITTING KAN BESTAAN 
 
2.7.1 Teologiese inset 
 
Daar behoort ’n teologiese inset by elk van die 
prioriteitsake te wees.  Na elke teologiese inset 
kan daar tafelgesprekke wees. 

 
2.7.2 Gemeentes se verhale 
 
’n Aantal gemeentes se verhale vertel kan word.  
Hierdie verhale behoort te illustreer hoe 
gemeentes aan die prioriteitsake aandag gee óf 
nie daaraan aandag gee nie. 

Getuienis

Onderlinge 
Sorg

Aanbidding

Kerk-
hereniging

Morele
herstel

GrondeiseVolhoubare
bediening

Geestelike
leierskap
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2.7.3 Gesamentlike werksaamhede 
 
2.7.3.1 Hierdie werksaamhede, is dit wat 
gesamentlik binne die Sinode ter wille van die 
gemeentes gedoen word.  Dit is die werk van die 
prioriteitsake, sowel as die van die Bedieninge. 
 
2.7.3.2 Verslag oor die vordering met elke saak 
word gelewer en geleentheid vir kommentaar word 
aan die afgevaardigdes gebied. 
 
2.7.3.3 Die werksaamhede van die Bedieninge, 
wat operasioneel voortgesit word, word ook 
evalueer. 
 
2.7.4 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die 
sitting sodanig ingerig word, sodat daar daagliks 
teologie, familiesake en sake, wat ’n verskil na 
buite kan maak, aan die orde kom. 
 
2.7.5 Persone, wat met elke verslag optree is 
nie inleiers nie, maar slegs persone wat aandui 
waar die vergadering hulleself in die proses van 
die spesifieke saak bevind. 
 
2.8 EVALUERING VAN WERK-
SAAMHEDE 
 
2.8.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat dit nodig is dat die werk van die Sinode deur 
die afgevaardigdes geëvalueer word.  Daar moet 
bepaal word hoe die projekte en voortgaande 
aksies ontvang word.  Hoe baat gemeentes by die 
werk van die Sinode? 
 
2.8.2 Hierdie evaluering word op ’n 
wetenskaplike, geloofwaardige wyse gedoen.  (Dr) 
Jan Bisschoff, wat ook Kerkspieël doen, ontwerp 
hierdie evaluering. 
 
2.9 INKLEDING VAN DIE 
PROGRAM 
 
2.9.1 Die Ontwerpspan het die volgende 
riglyne vir die inkleding van die program vasgestel: 
 
Een: Sondagaand vind die konstituering en 
Nagmaal plaas.  Gemeentelede en besoekers 
word spesifiek na die geleentheid uitgenooi. 
 
Twee: Sondagaand word die afgevaardigdes 
ook ingelig oor die manier waarop die Sinode 
sinodesittings hou en die redes daarvoor. 
 
Drie: Vir elk van die vier prioriteitsake word 
een/twee sessies toegeken. 
 
Vier: Die verkiesing van die lede van die 
Sinodale Diensraad en aanwys van 
afgevaardigdes na die volgende sitting van die 

Algemene Sinode, vind tussen die “groot” 
geleenthede plaas. 
 
Vyf: Maandagmiddag en -aand word benut 
vir sake van die Algemene Sinode, veral 
Kerkhereniging.  Tydens die sessies neem die 
Moderators/Voorsitters van die vier Kerke deel.  
Daar word ook begin om terugvoer oor die sake 
van die Algemene Sinode 2007 te gegee. 
 

Ses: Dinsdagaand word 
met die terugvoer oor die 
sake van die Algemene 
Sinode voortgegaan.  
Moontlik kan ander “eie” 
sake van die Sinode ook 
hanteer word. 
 
Sewe: Woensdagoggend 

word ’n sessie aan die ondersoek in verband met 
Teologiese Liberalisme en Fundamentalisme 
gewy. 
 
Agt: ’n Sessie is nodig om evaluering te doen 
en inligting oor die werk van die Bedieninge te 
voorsien. 
 
Nege: Die sinodesitting word so aangebied en 
toegelig, asof daar telkens ’n nuwe groep mense 
teenwoordig is. 
 
2.10 DIE PROGRAM VIR DIE 
SITTING 
 
2.10.1 Die besonderhede van die program is 
voor in die Agendaboek ingebind. 
 
2.10.2 Die breë lyn wat die Ontwerpspan 
bepaal het, is soos volg: 
 
2.10.2.1 Sondag 14 Oktober 2007 
 
Konstituering 
Nagmaal 
Oriëntering oor die Sinode se manier van 
sinodesitting hou 
Evaluering van afgevaardigdes se belewing van 
die kerkverband 
 
2.10.2.2 Maandag 15 Oktober 2007 
 
Oggendsessie Een en Twee - Prioriteitsaak Een 
Geestelike Leierskap 
Middagsessies Een - Prioriteitsaak Twee 
Grondeise 
Middagsessies Twee - Algemene Sinode 
Kerkhereniging 
 
Aand - Algemene Sinode sake 
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2.10.2.3 Dinsdag 16 Oktober 2007 
 
Oggendsessie Een en Twee - Prioriteitsaak Drie 
Morele Herstel 
Middagsessie Een - Werksaamhede van waarde 
Middagsessie Twee - Prioriteitsaak Vier 
Volhoubare bediening 
Aand - Algemene Sinode en ander sake 
 
2.10.2.4 Woensdag 17 Oktober 2007 
 
Oggendsessie Een - Teologiese Liberalisme en 
Fundamentalisme 
Oggendsessie Twee - Afhandeling van al die sake 
 
2.11 BEPLANNING VIR DIE 
PRIORITEITSAKE 
 
2.11.1 Die beplanning vir die aanbiedinge van 
die prioriteitsake is aan die hand van die volgende 
vrae gedoen: 
 
Een: Die tyd wat tydens die sitting benodig 
word? 
 
Twee: Die inkleding van hierdie tyd? 
 
Drie: Insette, wat van die Bedieninge nodig 
is? 
 
Vier: Benutting van die verskillende moontlike 
elemente? 
 
Vyf: Watter Multimedia steun benodig word?  
Dit is onder andere vir die maak van 
beeldmateriaal. 
 
2.11.2 Uitkomste 
 
Elke aanbieding is volgens uitkomste beplan, 
waarin ook aangedui is hoe en waardeur dié 
uitkomste bereik kan word. 
 
2.12 ALGEMENE SINODE EN 
KERKHERENIGING 
 
2.12.1 Die Ontwerpspan het geoordeel dat daar 
voldoende tyd vir die sake van die Algemene 
Sinode beskikbaar behoort te wees.  Daar behoort 
ook geleentheid te wees vir afgevaardigdes om te 
ontlaai na aanleiding van die Algemene Sinode en 
leiding moet gegee word. 
 
2.12.2 Gesprek oor Kerkhereniging 
 
2.12.2.1 Die Moderators/Voorsitters van die vier 
Kerke word genooi om aan ’n paneelbespreking 
deel te neem.  Die gesprek word in oorleg met die 
Diensgroep vir Kerkeenheid gereël. 
 

2.12.2.2 Elkeen maak openingsopmerkings en 
daarna is daar geleenthede vir vrae.  Die gesprek 
word ook interaktief gevoer, met vrae van die tafels 
af. 
 
2.12.2.3 Johann Ernst tree as die gespreksleier 
tydens die paneel-bespreking op en (ds) Henk 
Boshof neem ook aan die paneel-bespreking deel.  
Hy is van die Diensgroep vir Kerkeenheid. 

 
2.12.2.4 Reëls is vir 
die gesprek bepaal, wat 
tydens die sinodesitting 
verduidelik sal word. 
 

2.12.2.5 Hierdie 
gesprek word 
opgeneem, soos in ’n 

uitsending vir ’n TV-program.  Dit kan dus op DVD 
na die gemeentes teruggeneem word. 
 
2.13 ALGEMENE SAKE 
 
2.13.1 Coram Deo 
 
2.13.1.1 Daar vind daagliks drie geleenthede 
plaas.  Soggens 20 minute, middae 15 minute en 
saans 10 minute. 
 
2.13.1.2 Die inhoud van die geleenthede sluit by 
die waardes van die Seisoen van Luister aan. 
 
2.13.1.3 Pierre van Ryneveld se musiekgroep 
sorg vir al die begeleiding. 
 
2.13.1.4 Die Ontwerpspan het ook geoordeel dat 
die Coram Deo-geleenthede nuwe liedere, musiek 
en liturgiese elemente bekend kan stel, wat na die 
gemeentes teruggeneem kan word. 
 
2.13.2 Oriëntering 
 
2.13.2.1 Aan die begin van die sinodesitting word 
aangetoon op watter wyse ons bymekaar kom en 
wat elke afgevaardigde se rol is.  Die konteks van 
elke gemeente en elkeen se verwagtinge word in 
ag geneem.  Verder word beklemtoon dat ons 
saamkom om te luister. 
 
2.13.2.2 Die sinodesitting word so aangebied en 
toegelig om spesifiek voorsiening vir nuwe 
afgevaardigdes te maak. 
 
2.13.2.3 Die Bedieninge en die Diensgroepe vir 
die prioriteitsake benut ook die geleentheid om 
deelnemers vir hulle werksaamhede te werf. 
 
2.13.3 Verhoudingsbou 
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2.13.3.1 Die Ontwerpspan het ’n skedule vir die 
verhoudingsbou saamgestel.  Daar word 
verskillende geleenthede hiervoor gegee word. 
 
2.13.3.2 Hiervolgens kan die persone om die 
tafels algaande meer van hulleself aan mekaar 
vertel.  Op hierdie manier kan die afgevaardigdes 
mekaar se leefwêrelde leer ken. 
 
2.13.4 Jongmense 
 
2.13.4.1 Hierdie sessie is die vorige keer as een 
van die hoogtepunte beleef. 
 
2.13.4.2 Die Ontwerpspan het geoordeel dat daar 
vanjaar nie spesiale pogings aangewend moet 
word, om jongmense tydens ’n spesifieke sessie 
teenwoordig te hê nie.  Daar is nie weer ’n 
spesifieke “jeug” saak nie. 
 
2.13.4.3 Al die sake op die Agenda raak egter 
ook die jongmense.  Daar moet eerder gewerk 
word dat jongmense deel van die gewone 
afvaardiging word.  Andersins moet meer aandag 
aan die moontlikheid van ’n sinodesitting op 
verskillende dae gegee word.  Vergelyk punt 2.17  
hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13.5 Sondagaand 
 
2.13.5.1 Die prediker Sondagaand is dr Johann 
Ernst, wat as Voorsitter aan die einde van die 
sitting uittree. 
 
2.13.5.2 Sondagaand se kollekte word 
aangewend om plaaslik ’n verskil te maak.  Tydens 
die sitting word bekend gemaak aan wie dit 
geskenk word. 
 
2.14 EVALUERING VAN DIE 
WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE 
 
2.14.1 Die Sinodale Diensraad het 
ooreengekom dat die werksaamhede van die 
Sinode tydens die sitting geëvalueer word. 
 

2.14.2 Die volgende moontlikhede kan aandag 
geniet: 
 
2.14.2.1 ’n Evaluering van die sitting self.  Gaan 
die afgevaardigdes meer hoopvol weg en beleef 
hulle dat hulle gehoor is?  Was die ervaring van 
die sinodesitting positief? 
 
2.14.2.2 ’n Evaluering van die werksaamhede 
van die Sinode.  Die werk van die Bedieninge op ’n 
operasionele vlak?  Voeg die Sinode waarde by, is 
die Sinode in die kol met die werksaamhede? 
 
2.14.2.3 ’n Evaluering van die afgevaardigdes se 
gesindheid teenoor die kerkverband.  Het die 
Sinode nog ’n bydrae in ons dae?  Wat is die 
waarde van die Algemene Sinode? 
 
2.14.3 Die Ontwerpspan het op die volgende 
werkswyse besluit:  ’n Evaluering, wat kort-kort 
plaasvind deur onder andere eenvoudige vraelyste 
te gebruik.  Die tafelleiers tree ook as ’n luisterspan 
op.  Daar word ook baie gou terugvoer tydens die 
sitting gegee. 
 
2.14.4 Wat word met die evaluering gedoen? 
 
2.14.4.1 Na aanleiding van die terugvoer word 
tendense bepaal.  Die Sinodale Diensraad kan dit 
vir die nuwe termyn gebruik. 
 
2.14.4.2 Hierdie tendense kan help met prioriteite 
vir die toekoms.  Die prioriteite word dan aan ’n 
begroting gekoppel. 
 
2.14.4.3 Die inligting kan ook gebruik word om te 
bepaal hoe die Sinode ten opsigte van die 
kerkverband geposisioneer behoort te word.  Dit 
raak die verhouding gemeente - Sinode, gemeente 
- Algemene Sinode en Sinode - Algemene Sinode. 
 
2.14.5 Terugvoer oor die sitting 
 
Die Ontwerpspan het geoordeel dat dit goed sou 
wees, indien terugvoer deur elke ouderling aan 
hulle gemeentes gelewer kan word. 
 
2.15 FORMAAT VAN DIE AGENDA 
 
2.15.1 Die Fokus van die sitting is die werk wat 
in verband met die prioriteitsake gedoen word.  
Daarom word oor die vier sake voldoende verslag 
en aanbiedinge tydens die sitting gedoen. 
 
2.15.2 Die Bedieninge lewer elk ’n kort verslag 
oor die werksaamhede wat operasioneel 
voortgaan.  Elke Bediening toon ook hoe die 
verfyning van die Sinode se werkswyse die 
Bediening raak. 
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2.15.3 ’n Aantal verslae word ook ingebind, wat 
help om die gang van die sitting te volg en te 
verstaan.  Dit is soos die verskillende verkiesings 
wat plaasvind. 
 
2.15.4 Die Agenda word soos gewoonlik gedruk 
en betyds aan elke afgevaardigde besorg. 
 
2.15.5 Die Ontwerpspan het geoordeel dat 
benewens die gewone formaat, daar ook ’n 
verkorte weergawe van die Agenda sal wees.  Iets 
in die formaat van ’n koerant soos Oosnuus. 
 
2.16 BEELDOPNAMES 
 
2.16.1 Daar word soveel moontlik 
beeldopnames van die sitting gemaak, hoewel 
daar nie professionele kameramanne gebruik word 
nie. 
 
2.16.2 Pakkette van verskillende opnames 
word saamgestel, wat deur afgevaardigdes bestel 
kan word. 
 

Vir die toekoms? 
 
2.17 ’N SINODESITTING OP 
VERSKILLENDE DAE 
 
2.17.1 Tans word die sitting op dae gehou, 
wanneer die gemiddelde lidmate dit nie sonder 
moeite kan bywoon nie.  Indien die sitting oor ’n 
naweek plaasvind, kan die predikante dit moeilik 
bywoon. 
 
2.17.2 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die 
sinodesitting op verskillende dae gedurende ’n jaar 
kan plaasvind.  Dit kan selfs oor verskillende temas 
en op verskillende plekke, met verskillende 
personeel aangebied word.  Op hierdie manier kan 
die werklike leiers en persone, wat by die sake 
betrokke is, beter geleentheid kry om die sitting by 
te woon.  Die gewone besigheidsvergadering kan 
moontlik soos tans plaasvind. 
 
2.17.3 Die volgende moontlikheid word onder 
andere ondersoek: 
 
2.17.3.1 Die gewone sinodesitting word as ’n 
“besigheidsvergadering” gehou.  Dit vind twee-
jaarliks gedurende Oktober plaas.  Die volgende is 
van belang: 
 
Een: Dit begin Sondag 17:00 en duur tot 
Dinsdag 12:00.  Daar is dus agt (8) sessies 
beskikbaar. 
 

Twee: Die sitting word benut om terugvoer oor 
die termyn se werk te verkry en veral beplanning 
vir die volgende termyn te doen. 
 
2.17.3.2 Die Sinodale Diensraad bepaal tydens 
die eerste vergadering na die sitting die prioriteite 
vir die volgende termyn.  Daar word strategies 
besin na aanleiding van die kommentaar, 
evaluering en terugvoer tydens die sitting. 
 
2.17.3.3 Die Sakelys vir die sittings tydens 
verskillende Saterdae word bepaal.  Dit kan op die 
volgende maniere saamgestel word: 
 
Een: Bepaal ’n aktuele saak of twee, wat in 
streke, soos met die Voetsool sinodesittings 
hanteer kan word. 
 
Twee: Bepaal sake wat vir verskillende gebiede 
of verskillende grootte gemeentes van belang is. 
 
Drie: Stel die Sakelys kategoriaal saam, 
naamlik sake wat vir die jeug, vroue, manne of 
predikante ensovoorts van belang is. 
 
2.17.3.4 Die jaar tussen die sittings kan gebruik 
word om vir dié geleenthede voor te berei. 
 
2.17.3.5 Hierdie sittings kan dus in dieselfde jaar 
as die “besigheidsvergadering” plaasvind.  Indien 
so gereël, behoort dit tussen Maart en Junie te 
geskied.  Alternatiewelik kan die sittings ook 
tussen Augustus en Oktober van die vorige jaar 
gebeur.  Dan is daar geleentheid om sake waaroor 
ooreengekom is, verder te hanteer. 
 
2.17.3.6 Daar hoef nie meer as vier geleenthede 
per jaar te wees nie. 
 
2.17.3.7 So ’n reëling skep die geleentheid dat 
verskillende afgevaardigdes van ’n gemeente 
verskillende dae (naweke) van die sitting kan 
bywoon.  Die leierskap tydens die sittings kan ook 
verskil! 
 
2.18 BESLUITNEMING TYDENS 
SINODESITTINGS 
 
2.18.1 Agtergrond 
 
2.18.1.1 Tydens die transformasie van die Sinode 
gedurende 1999, is ooreengekom dat ’n 
sinodesitting nie primêr om besluite gaan nie, maar 
om die prosesse, wat daaruit hanteer word.  
Daarom is ook die doelwit gestel dat so min as 
moontlik besluite geneem word.  Daar word 
verkieslik met konsensus gewerk, indien oor sake 
beslis moet word. 
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2.18.1.2 Sedertdien is die aantal besluite wat 
geneem moes word drasties verminder.  Tog is 
daar nog te groot aandrang op besluite, wat 
geneem moet word. 
 
2.18.1.3 Afgevaardigdes kom onder andere na ’n 
sinodesitting om te luister.  Na die Here te luister, 
na mekaar te luister en ook te luister na die wêreld 
waarin ons lewe.  Soms is daar ’n besondere 
ervaring tydens die sitting.  Hoe moet dit nou 
verder geneem word? 
 
2.18.2 ’n Besondere ervaring 
 
2.18.2.1 Indien afgevaardigdes ’n besondere 
ervaring gehad het, behoort hulle nie die saak 
waaroor dit gaan het, in besluite vas te vang nie.  
Hierdie ervaring is te spesifiek om dit op ander af 
te dwing.  Indien hulle oortuig is dat dit van die 
Here kom, moet dit na die gemeentes geneem 
word. 
 
2.18.2.2 Die volgende werkswyse word 
aanbeveel.  Die resultaat van so ’n ervaring of insig 
word in ’n verklaring uitgedruk. 
 
2.18.2.3 Die inhoud van die verklaring word na 
die gemeentes geneem om te bepaal of hulle die 
Here ook op hierdie manier hoor.  Daar behoort 
tydens die sitting die volgende gereël word: 
 
Een: Die persone wat in ’n Diensgroep dien 
om die saak te begelei. 
 
Twee: Riglyne word opgestel hoe die saak na 
die gemeentes geneem moet word. 
 
Drie: Geleenthede vir terugvoer en verdere 
hantering word bepaal. 
 
Vier: Die wyse waarop die terugvoer na die 
volgende sinodesitting geskied. 
 
2.18.3 Sake waaroor besluite geneem moet 
word 
 
2.18.3.1 Die sake waaroor besluit moet word, 
moet tot ’n minimum beperk word. 
 
2.18.3.2 Indien daar wel besluite geneem moet 
word, behoort ’n proses gevolg te word, soos met 
die goedkeuring van die nuwe Familiereëls in 1999 
vir die Sinode.  Dit is ’n proses van kennis gee aan 
die gemeentes, geleentheid vir kommentaar en 
gesprek daaroor.  Uiteindelik kan die saak 
eenstemmig goedgekeur word. 
 
2.18.3.3 Die proses sou vra dat die sake waaroor 
besluite geneem moet word, vroegtydig aan die 
gemeentes voorsien word, sodat hulle geleentheid 
kry om die proses te deurloop. 

 
2.18.4 Om te oorweeg 
 
Hier word moontlik tydsame prosesse voorgestel.  
Dit is egter die wyse waarop almal eienaarskap sal 
aanvaar en goeie besluite geneem word.  Dalk 
was dit nie sonder rede dat die Sinode van Dordt 
gedurende 1618 en 1619 plaas gevind het nie. 

 
Ons manier van doen . . . . 

 
2.19  ’N SINODESITTING ’N 
FAMILIEFEES 
 
2.19.1 Sedert 1999 word die sinodesitting 
doelbewus op ’n eiesoortige manier ingerig.  Dit is 
gedoen na aanleiding van ’n teologiese besinning 
oor Kerkwees in hierdie tyd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.19.2 ’n Sinodesitting is ’n familiefees!!  
Volgens die Bybel is gelowiges mos ’n nuwe 
familie.  Tydens ’n sitting kom die familie sigbaar 
bymekaar. 
 
2.19.3 ’n Sinodesitting is ’n familiefees wat 
gekenmerk word deur te deel in mekaar se lewens, 
stories te vertel, foto's te wys, lekker saam te eet 
en in ’n mooi omgewing bymekaar te kom.  Die 
eerste drie sittings - 1999, 2001 en 2002 was by so 
’n plek langs die Hennopsrivier - Bondev Huis.  
Hierna (2003 en 2005) is die familie se eie 
fasiliteite by Pierre van Ryneveld gebruik. 
 
2.20  ’N SINODESITTING EN 
GEMEENTES 
 
2.20.1 Die familie wat bymekaar kom, is ’n 
familie van gemeentes.  Daarom word gesorg dat 
gemeentes verteenwoordig word. 
 
2.20.2 Elke gemeentes word dus gevra om 
minstens een leraar af te vaardig.  (Plus ’n 
ouderling of diaken natuurlik.)  Die meeste 
predikante verkies steeds om die fees by te woon. 
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2.21 DIE FOKUS IS OP DEELNAME 
 
2.21.1 Daarom vind ’n groot gedeelte van die 
sitting om die ronde tafels plaas.  Enige persoon 
kan dus deelneem.  Ons gebruik ook Indekskaarte, 
waarop enigeen, ter enige tyd enige iets kan skryf 
oor sake, wat ter tafel of nie ter tafel nie is nie. 
 
2.21.2 Die verloop word dus doelbewus beplan 
dat sekere persone nie die hele tyd praat nie.  Nog 
aan tafel, nog tydens die terugvoer en algemene 
gesprekke, moet dit dieselfde persone wees. 
 
2.21.3 Persone wat die verslae hanteer, is dus 
nie inleiers, wat jou van hulle standpunt moet 
probeer oortuig nie.   Hulle dui slegs aan hoe die 
proses met die saak gevorder het.  Dit is soos die 
bakens op ’n padkaart, wat aangedui word. 
 
2.22 DRIE FORMATE 
 
2.22.1 Sake word volgens verskillende formate 
hanteer.  Elke formaat het eie reëls.  Aan die begin 
van elke verslag word die verskillende formate ook 
aangedui. 
 
2.22.2 Inligtingsformaat 
 
2.22.2.1 Al die inligting word vooraf beskikbaar 
gestel.  Daar word aanvaar dat almal dit gelees het 
en onduidelikhede uitgeklaar het.  Daar word slegs 
van die inligting kennis geneem.  Die punte word 
nie eers tydens die sitting hanteer nie.  Daarom 
word nie graag laat stukke hanteer nie. 
 
2.22.2.2 Slegs die aanbevelings en die 
besprekingsvrae kom aan die orde. 
 
2.22.3 Konferensieformaat 
 
2.22.3.1 Baie tyd word aan die formaat bestee.  
Geleentheid vir wye bespreking word gebied. 
 
2.22.3.2 Die fokus van die gesprek om die tafels 
is die sake op die tafeltente.  Geleentheid word 
ook vir terugvoer gebied.  Net ’n aantal tafels kan 
uiteraard terugvoer gee. 
 
2.22.3.3 Elke tafel kan egter hulle volledige 
terugvoer op Indekskaart skryf, sodat dit verder 
gebruik kan word. 
 
2.22.4 Besluitneming 
 
2.22.4.1 Tydens die formaat geld die gewone 
reëls vir besluitneming deur ’n vergadering. 
 
2.23 BESLUITE 
 

2.23.1 Die voorneme van die Sinode-familie is 
om nie baie besluite te neem nie.  Die aantal 
besluit is reeds verminder van ongeveer 200 
tydens ’n sitting tot ongeveer 20 besluite. 
 
2.23.2 Besluit wat geneem word, behoort nou 
nodig te wees en nou ’n verskil kan maak.  
Kommentaar kan egter enige tyd oor enige saak 
op ’n Indekskaart geskryf word.  Dit word terdeë in 
ag geneem. 
 
2.23.3 Daar word nie graag gestem nie.  Daar 
word eerder met konsensus gewerk.  Dan het 
almal deel in die saak en sal dit uitgevoer word. 
 
2.23.4 Indien wel gestem word, word 
kleurkaarte gebruik.  Groen - stem saam, Geel - 
onseker, Rooi - stem nie saam nie.  Dit word 
gelyktydig opgesteek, sodat die voorsitter kan 
bepaal wat die kleur van die sitting is.  Indien die 
kleur nie sonder meer duidelik is nie, kan die saak 
teruggewys word vir verdere gesprek. 
 
2.23.5 Enige persoon kan op ’n Indekskaart 
skryf waarom hy of sy onseker is of nie ten gunste 
van die saak is nie.  Die kommentaar word deur 
die Diensgroepe hanteer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.24 STRUKTUUR VAN DIE SINODE 
 
2.24.1 Sedert 1999 het ons op grond van die 
Bybel gesê dat die wesenlike van Kerkwees vir ons 
tyd deur die drie Bedieninge uitgebeeld word.  Dit 
is Aanbidding, Getuienis en Onderlinge Sorg.  Elk 
het ’n eie intensie:  Aanbidding – ’n Droom van 
gemeentes, waar lidmate God ontmoet en aanbid 
in verheerlikende en heerlike ontmoetings.  
Getuienis - Om gemeentes en lidmate te begelei 
om hulle gesig na die wêreld te draai.  Onderlinge 
Sorg - Om uit die hart van God vir mekaar te leef. 
 
2.24.2 Elke saak wat deur die Sinode hanteer 
word, behoort deur die ligte van die drie 
Bedieninge belig te word.  Hoe raak die saak ons 
daarwees-vir-God, ons daarwees-vir-mekaar, ons 
daarwees-vir-die-wêreld? 



 
 
2.  Ontwerpspan sinodesitting 2007 
 
 

 
26  Agenda 2007 

2.24.3 Die Bedieninge is reeds goed gevestig 
en daar is ’n aantal sake, wat slegs operasioneel 
hanteer kan word.  Vergelyk ook Verslag 12.  
Sinodale Diensraad - Verfynde werkswyse. 
 
2.24.4 Vier prioriteitsake is bepaal, wat tans 
aandag behoort te geniet.  Sekere 
voorbereidingswerk is gedoen en ’n aantal sake 
kan nou deur die Bedieninge verder hanteer word. 
 
2.24.5 Hierdie sitting gee die meeste aandag 
aan die prioriteitsake, hoewel daar ook vertel word 
hoe die Bedieninge ’n klompie sake operasioneel 
bedryf. 
 
 
 
 

2.25 LEDE VAN DIE 
ONTWERPSPAN 
 
2.25.1 Die kern van die Ontwerpspan was: 
 
Dr Louis Louw - Voorsitter 
Dr Johann Ernst 
Dr Johan van Schalkwyk 
Dr Ferdie Clasen 
Me Louise Jackson 
Me Carol Marais 
Ds Henry van der Schyff 
 
2.25.2 Die res van die Ontwerpspan was die 
ander lede van die Sinodale Diensraad, die 
personeel in die Sinode huis, die personeel van 
Pierre van Ryneveld en die lede van die 
Bedieninge se Diensspanne. 
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3.  GEESTELIKE LEIERSKAP 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as agtergornd vir die aanbieidng 
tydens die sinodesitting. 
 
Punt twee: Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word. 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt drie: Tafelgesprekke vind tydens die sinodesitting plaas. 
 
Punt vier: Terugvoer word op Indekskaarte geskryf. 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 

 
Die embleem vir Geestelike leierskap is ’n 
groot gebou.  Dit word as ’n 
leierskapskliniek gesien.  Daar is 
verskillende fasette. 
 ’n Sterrewag vir gemeente se visionering 
en begeleiding. 
’n Radarsentrum vir makro-skuiwe in 
leierskap. 
’n Bakkery vir die ontwikkeling van die 
luister van God se stem. 
’n Hysbak vir die ontwikkeling van die 
predikant as geestelike leier. 
’n Gimnasium vir die ontwikkeling van 
leierskapspanne in gemeentes. 
Administratiewe kantore vir die bestuur 
van die proses. 
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3.  GEESTELIKE LEIERSKAP 
 

Leierskap in ’n veranderende kultuur 
 

3.1 INLEIDING 
 
3.1.1 Nuwe tye verg nuwe 
denke en nuwe leierskap. Ons 
westerse kultuur is besig om te 
verander. Sommige mense praat 
van ’n beweging van modernisme 
na postmodernisme, of van ’n 
Christendom-era na ’n post-
Christendom era. Ander praat weer 
van ’n nuwe ontluikende 
missionêre era vir die kerk. (Vergelyk Pat Keiffert, 
We are here now, bladsy 21 tot 38, Alan Hirsch, 
The Forgotten Ways, en Nelus Niemandt, Nuwe 
drome vir nuwe werklikhede.) 
 
3.1.2 Vir Hirsch en Keiffert gaan dit in hierdie 
tyd oor die herontdekking van die (volgens Hirsch 
die “vergete”) missionêre dimensie van kerkwees.  
Hulle wys op die ooreenkomste tussen die post-
moderne en post-Christendom kultuur van ons tyd 
aan die een kant en die kultuur van die eerste drie 
eeue van die kerk se bestaan.  In hierdie tyd het 
die kerk gegroei van 25 000 lede tot 20 000 000.  
(Vir Hirsch is daar ook ’n korrelasie met die groei 
van die Chinese kerk vanaf 1949 toe Mao Tse 
Tung oorgeneem en die kerk probeer vernietig het, 
tot die tagtigterjare van die vorige eeu.  In hierdie 
tyd het die kerk van 2 000 000 tot 60 000 000 
gegroei.) 
 
3.1.3 In beide bogenoemde twee gevalle het 
hierdie groei plaasgevind ten spyte van die feit dat: 

 
die kerk onwettig was en vervolging beleef het; 
daar nie kerkgeboue was nie; 
die gelowiges nie die volle Bybel konstant tot hulle 
beskikking gehad het nie; 
die kerk nie voltydse professionele leierskap gehad 
het nie. 
 
3.1.4 Hoe moet hierdie verskynsel verduidelik 
word? Alan Hirsch meen dat daar by beide die 
vroeë kerk, sowel as die Chinese kerk ’n mengsel 
van faktore teenwoordig was wat hy die missionêre 
DNS van dié kerke noem (afgekort tot: mDNS, 
vergelyk The Forgotten Ways, bladsy 75 en 
verder).  Hy gaan verder deur te sê dat dit ook 
vandag tot beskikking van die westerse kerk is.  
Maar hoe kan ons dit herontdek? 
 
 
 
 

3.2 LEIERSKAP AS 
DIE KRITIEKE FAKTOR 
 
3.2.1 Vir Hirsch is leierskap 
die kritieke faktor. Daarom word 
leierskap as bepalend beskou om 
die kerk strategies reg te 
posisioneer in die nuwe 
missionêre tyd waarin ons ons 
bevind. Die belangrikheid van 
leierskap word deur Frost en 

Hirsch (Shaping of things to come) onderstreep: 
 
This issue of the development of a new kind of 
leadership is possibly the single most important 
question of strategy in this decade, and whether 
the church responds correctly or not will determine 
to some extent its survival as a viable expression 
of the gospel in the years to come. (bladsy 165) 
 

Knelpunte 
 
3.3 LEIERS NIE TOEGERUS NIE 
 
3.3.1 Juis hierin lê die knelpunt vir die kerk 
vandag, sê Eddie Gibbs (Leadership Next, bladsy 
9). Die huidige leiers is opgelei vir ’n wêreld, wat 
nie meer bestaan nie.  
 
Most of the leaders who have made it to the top of 
hierarchical institutions arrived there after decades 
of faithful service.  During those decades, they 
developed insights and skills based on their 
accumulated experience.  But now these leaders 
have emerged only to discover that the conditions 
under which they must operate are significantly 
different from those they have previously worked 
under. 
 
3.3.2 Wat van ’n leier in die moderne tyd 
vereis was, was om ’n bestuurder te wees. Indien 
enigsins, is die huidige geslag leiers opgelei as 
bestuurders. ’n Bestuurder kon verandering 
“bestuur” aangesien dit inkrementeel en 
voorspelbaar was. Die verandering wat tans besig 
is om al hoe meer spoed op te tel is 
onvoorspelbaar en chaos-produserend. (Vergelyk 
Gibbs, Leadership Next, bladsy 10) 
 
3.3.3 Gibbs wys daarop dat kerkbywoning 
sedert die middel sestigs in westerse kerke ’n 
merkbare afname getoon het. Pogings om dit te 
kenter het ’n soort religieuse entrepeneurskap tot 
gevolg gehad wat die kerkbywoners as 
kommersiële verbruikers begin beskou en as sulks  
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behandel het. Om meer geld in te samel, bywoning 
van eredienste en kerklike aktiwiteite te 
vermeerder en groter geboue te bou, was dit nodig 
gewees om die lidmaat-verbruiker “bang” vir sy 
“buck” te gee. Die kerk het dus ’n religieuse 
diensverskaffer geword, ’n geestelike vulstasie. 
Kommersiële sukses is behaal deur “kliënte” van 
die konkurente in religieuse mark weg te rokkel. In 
hierdie omgewing het die leier-as-bestuurder 
uitgemunt. 
 
3.3.4 Volgens Gibbs dien so ’n model nie ’n 
missionêre doel nie aangesien dit nie 
koninkrykswins teweeg bring nie. Verder is dit veral 
die ouderdomgroep vyf-en-dertig jaar en jonger 
wat besig is om al hoe meer agterdogtig te raak 
oor deursigtige pogings om meer lidmate te “wen.”  
Hulle wil nie meer net getalle opmaak nie maar 
soek na dieper sin in die lewe.  
 
3.4 VERSKRAALDE ROEPINGS-
BESEF 
 
3.4.1 Daar kan geargumenteer word dat die 
huidige leierskapsarmoede in die kerk ’n direkte 
uitvloeisel is van die ’n verskraalde roepingsbesef. 
In die Christendomtyd is die taak van die kerk 
beperk tot die “geestelike” terrein.  David Bosch 
beskryf dit so: 
 
The church is a community mainly concerned with 
mediating eternal salvation to individuals. The 
ordained ministry is the primary vehicle for that 
work, so the shape of the church is built around it. 
(Transforming Mission, bladsy 469, met verwysing 
na Burrows, New Ministries. The Global Context, 
bladsy 61) 

 
3.4.2 Die missionêre werk van die kerk is op 
die agtergrond geskuif aangesien “almal” binne ’n 
Christendom-beskouing immers reeds gelowiges 
was. Die werk van die kerk is gevolglik rondom 
lering en pastoraat gebou. Die posbenamings van 
diegene wat as leiers in die kerk beskou is dui 
daarop dat dit tot onlangs die dominante siening 
was: “leraar,” “pastor” ensovoorts. 
 
3.4.3 Hierdie verskraalde konsep van 
leierskap is ná Konstantyn geïnstitusionaliseer 
deur die radikale skeiding tussen die klerikales 
(“clergy”) en die leke (“laity”). Die priester is as die 
enigste middelaar van genade daargestel. Hoewel 
hierdie konsep radikaal deur die reformatore 
hersien is, wys Bosch daarop dat ooreenkomste 
tussen die Roomse siening en die Protestantisme 
in hierdie opsig meer is as die verskille. Van Martin 
Luther, ten spyte van sy herontdekking van die 
gedage van priesterskap van alle gelowiges, sê hy:  
In the end, he still had the clergyman at the center 

of his church, endowed with considerable authority. 
(Transforming Mission, bladsy 469). 
 
3.4.4 Bosch pleit vir die ontwikkeling van ’n 
“theology of the laity.” 
 
If it is true, as has been argued throughout this 
study, that the entire life of the church is 
missionary, if follows that we desperately need a 
theology of the laity – something of which only the 
first rudiments are now emerging. But also, such a 
theology is only now becoming possible again, as 
we are moving out of the massive shadow of the 
Enlightenment. 
 
3.5. MOONTLIKE OPLOSSINGS 
 
3.5.1 In die nuwe missionêre tyd wat besig is 
om te ontwikkel is ’n ander benadering en ’n ander 
soort leier nodig. Leierskapsmodelle wat in die 
sakewêreld ontwikkel word, help ’n bietjie 
(byvoorbeeld Collins en Buckingham), maar bied 
slegs gedeeltelik die soort antwoorde waarna die 
kerk soek. 
 
3.5.2 Vir die aard van leierskap moet ons 
gaan kyk na geloofsgemeenskappe wat tans in ’n 
missionêre omgewing beweeg. Goeie voorbeelde 
hiervan is die sogenaamde “ontluikende” 
(emerging) kerke in die VSA, Engeland en 
Australië. 
 
3.6 “EMERGING CHURCHES” IN 
DIE VSA EN ENGELAND 
 
3.6.1 Gibbs en Bolger wys in ’n resente studie 
op ontwikkeling van missionêre leierskap in die 
geloofsgemeenskappe wat hulleself as “emergent” 
beskou.  
 
3.6.2 Hierdie ontwikkeling kan so voorgestel 
word (gebaseer op Bolger en Gibbs, Emerging 
Churches, bladsy 191 tot 216): 
 
VAN: NA: 

Die rol (identiteit) van die leier 
“Middelaars” van 
God 

Fasiliteerders vir 
Bediening 

Kontroleerder Verhoudingsbouer 

Gee opdragte Maak ruimte 

Rus lidmate toe Rus sendelinge toe 
Hoof uitvoerende 
beampte Geestelike begeleier 

Mobiliseerder Deelnemer 
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Aard van leierskap 
Sterk, charismaties, 
een persoon 

Dienskneg, deelnemend 
(span) 

Geslote Deursigtig 
Gebaseer op 
gewilligheid Gebaseer op gawes 

Gebaseer op posisie Gebaseer op passie 
Gesag gebaseer op 
amp / titel 

Gebaseer op bewese 
invloed  

Leiers bepaal 
agenda Gemeente bepaal agenda 

Hiërargies Netwerke 
Eksklusiewe 
besluitneming 

Konsensusbouende 
besluitneming 

 
3.6.3 Nelus Niemandt stel die veranderende 
aard so voor (Nuwe drome vir nuwe werklikhede): 
 
Was Is … en aan die kom 

Beheer en voorsê Deelneem en luister 

Beplan, beplan, beplan, Speel, speel, en geniet 
die lewe wat God gee. 

Duidelike grense en 
swart / wit 
onderskeiding 

Grys gebiede en 
paradokse. Leiers 
floreer op paradokse 

Bekommerd oor die 
beeld wat mense van 
jou het 

Gedryf deur die 
moontlikhede van jou 
verbeelding 

Help mense reg Verbind mense aan 
mekaar 

Reëls, prosedure en 
kerkorde Stories en ervarings 

Los probleme op Help span om 
uitdagings te waardeer 

Leierleraar (“Senior 
Pastor”); die leier maak 
die span 

Spanleier; die span 
maak die leier 

Korrek en presies Maak foute 

 
3.7 ONTWIKKELINGS IN 
AUSTRALIË 
 
3.7.1 Nog ’n moontlike rigtingwyser lê in die 
werk van Alan Hirsch en Michael Frost. 
Eersgenoemde was tot onlangs verbonde aan die 
South Melbourne Restoration Community (en, 
interessant genoeg, ’n Suid-Afrikaans gebore Jood 
wat ’n Christen geword het.) Frost is direkteur van 
die Centre for Evangelism and Global Mission aan 
die Morling Baptist Seminary in Sydney.   
 
3.7.2 Hulle deurbreek die koppeling tussen 
ordinasie en leierskap en bepleit ’n nuwe soort 
leierskap wat hulle (The shaping of things to come) 

as “Apostoliese Leierskap” tipeer. Hierdie leierskap 
is volgens hulle die teenpool van die tradisionele 
hiërargiese leierskap. Die vyf-voudige bediening of 
gawes van Efesiërs 4 beskou hulle as die “five 
foundational leadership functions” (bladsy 169). 
 
3.7.3 Hulle bring hierdie leierskapfunksies in 
verband met die vyf leierskapstyle wat in 
kontemporêre organisasies na vore kom: 
 
Entrepeneur (Apostel)  
Questioner (Profeet) 
Communicator / Recruiter (Evangelis) 
Hummanizer (Herder) 
Systematizer (Leraar) 
 
3.7.4 Frost en Hirsch som dan hierdie konsep 
soos volg op: 
 
While the terminology is different, the concepts are 
the same.  Current secular leadership theory 
yearns for the synergistic, creative, dynamic, 
interactive community proposed by Paul.  
Organizations are the poorer for majoring on only 
one or two styles of leadership.  And so is the 
church. (The Shaping of Things to Come, bladsy 
175) 

 
3.7.5 In hierdie model word leierskap is nie 
uitgeoefen deur een persoon (byvoorbeeld die 
“apostel” nie) nie maar word ’n spanbenadering 
gevolg waar elkeen van die vyf bedieninge op 
leierskapvlak verteenwoordig word. Elkeen van die 
vyf bedieninge bestaan dan ook op hulle beurt uit 
’n span wat verantwoordelik is vir elkeen van die 
vyf aspekte van ’n missionêre kerk se aktiwiteite. 
 
3.7.6 Hierdie model kan só voorgestel word: 
 

 
 
3.7.7 Hierdie model, wat hulle die APEPT-model 
noem, (APEPT is Frost en Hirsch se akroniem van 
Apostle, Prophet, Evangelist, Pastor en Teacher) is 
ongeveer 2000 in die South Melbourne Restoration  
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Community ontwikkel en toegepas met 
bemoedigende effek.   “… and it led to significant 
movement toward being a missional church.” (Hirsch, 
The Forgotten Ways) 
 
3.7.8 Frost en Hirsch vertel: 
 
At South Melbourne Restoration Community, under 
the leadership and direction of team leader Debra 
Hirsch, the church has adopted a most invigorating 
restructure of the church around the two-
dimensional understanding of APEPT. No longer is 
the church run by pastors alone but by a 
developing APEPT leadership team whose aim is 
to help all the other ministers (everyone) to find 
their parts in the whole and to pursue them. 
(Bladsy 173) 

 
3.7.9 Hulle maak ook melding van St John’s, 
’n gemeente in Sheffield in die Verenigde 
Koninkryk. Onder die leierskap van Mike Breen en 
Paddy Mallon het hierdie gemeente ’n metode 
ontwikkel om mense te help ontdek wat hulle plek 
in hierdie model is en hulle het ook 
dissipeltoerustings- en 
leierskapontwikkelingsprogramme rondom die vyf 
bedieninge in die lewe gebring.  Van hierdie 
gemeente sê hulle:  The church is exploding in 
wonderful mission and ministry all over the place, 
The Shaping of things to come, bladsy 173.) 
 
3.7.10 Die bedoeling is sekerlik nie om hierdie 
model klakkeloos op ’n bestaande gemeente toe te 
pas nie. Dit sou egter dalk moontlik wees om 
aspekte hiervan aan te pas binne ’n bepaalde 
gemeente se eie konteks en die pad wat die Here 
met ’n gemeente geloop het. 
 
3.8 LEIERSKAP EN GEMEENTE-
GROOTTE  
 
3.8.1 Namate jou siening van die kerk meer 
dogmaties is, sou jy waarskynlik verwag dat daar 
tussen plaaslike gemeentes van dieselfde 
denominasie nie veel verskil 
is nie. Hulle huldig tog 
dieselfde oortuigings en 
binne dieselfde kerkverband 
bestaan daar gewoonlik 
bepaalde riglyne oor die 
inkleding van die 
gemeentelike bediening. 
 
3.8.2 Tog het ons oë die 
afgelope jare al meer 
oopgegaan om te sien en te 
erken dat elke plaaslike 
gemeente ook ’n unieke 
sosiale realiteit is. Daarom kan dit nie anders nie 
as dat elke gemeente ’n eie tradisie, kultuur en 

identiteit ontwikkel nie.  Elke gemeente het ’n eie 
storie!  
 
3.8.3 Daarmee saam kan die gemeente ook 
net hulle roeping uitvoer deur hulle missionêr in te 
stel ten opsigte van ’n bepaalde sosiale omgewing. 
 
3.8.4 Een van die faktore wat baie sterk 
inspeel op alle aspekte van die inrigting van die 
plaaslike gemeente, is gemeentegrootte. Namate 
’n gemeente groei of krimp, word alle aspekte van 
die gemeente se bestaan daardeur geraak.  Dit is 
wat Alice Mann duidelik na vore gebring het in 
haar studie THE IN-BETWEEN CHURCH  (Alban 
Institute, 1998). 
 
3.8.5 Binne die Amerikaanse konteks word 
gemeentes in vier verskillende groottes ingedeel 
na gelang van erediensbywoning. Transponeer 
ons dit na lidmatetal, soos dit by ons gebruiklik is, 
sou jy die volgende vier gemeentegroottes kon 
aandui: 
 
FAMILIEKERKE met ’n lidmatetal tot so 200. 
PASTORALE OF HERDERKERKE met 200 tot 
800 lidmate. 
PROGRAMKERKE met 800 tot 1500 lidmate. 
KORPORATIEWE KERKE met meer as 1500 
lidmate. 
 
3.8.6 Ongelukkig kan ons nie Alice Mann se 
uiteensetting hier volledig behandel nie, ook nie 
die belangrike dinamika wat afspeel wanneer ’n 
gemeente oorgaan van die een grootte na die 
ander nie.  Waarvan ons wel wil kennis neem, is 
hoe die LEIERSKAP binne die onderskeie 
gemeentegroottes waarskynlik sal lyk en 
funksioneer. 
 
3.9 FAMILIE KERKE 
 
3.9.1 ’n Familie is ’n informele lewensverband 
waar mense naby mekaar leef en waar 
interpersoonlike verhoudinge baie belangrik is.  

Die gemeente is eintlik maar ’n 
uitgebreide familie.  Daarom is 
dit vanselfsprekend die 
natuurlike leiers wat in so ’n 
gemeente na vore tree, die 
patriarge en matriarge van die 
gemeenskap.  Hulle is die ware 
leiers wat die toon aangee en 
die gemeente se rigting bepaal. 
 
3.9.2 Gewoonlik kan so ’n 
klein gemeente nie sy eie 
voltydse leraar beroep nie of 
beroep dan ’n jong, 

pasafgestudeerde proponent wat eintlik te veel 
idealisme het vir hierdie gemeente; want gemeen- 
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tes soos hierdie verander gewoonlik nie maklik nie.  
Die rol van die predikant in so ’n gemeente is 
eintlik die van ’n kapelaan in diens van die familie. 
Hulle verwag van hom/haar prediking en pastorale 
versorging, meer nie. Hierdie aangewese rol is die 
van ’n persoonlike vriend.  Namate hulle hom/haar 
as vriend leer vertrou, sal hy mettertyd nuwe dinge 
kan invoer. 
 
3.9.3 Terwyl hierdie klein familiegemeentes 
gewoonlik baie geslote is en nie juis buitestanders 
verwelkom nie, sal dit die predikant se uitdaging 
wees om met groot wysheid by hulle die kennis en 
insig tuis te bring dat die kerk wesenlik God se 
gestuurdes in die wêreld is. Algaande moet hy/sy 
hulle begelei om hulle missionêre rol te ontdek en 
uit te voer in die gemeenskap waar God hulle 
geplaas het. 
 
3.9.4 Hoewel hierdie gemeentes so klein is, 
kry hulle dit gewoonlik ook goed reg om te oorleef 
danksy een of twee sterk leiers in die hart van die 
gemeente.  Dit kan selfs raadsaam wees om sulke 
leiers vanuit die gemeente vir opleiding te stuur ten 
einde self op deeltydse basis die bediening van die 
gemeente te behartig.  Trouens, langtermyn-
tentmakerbediening is eintlik ideaal vir familie 
kerke. 
 
3.10 PASTORALE KERKE 
 
3.10.1 By pastorale kerke is dit altyd die 
teologies-geskoolde “herder en leraar” wat in die 
middelpunt van die gemeente staan. Hy (of sy) is 
gewoonlik die as waaromheen alles wentel, die 
herder van die kudde na wie almal opsien.  Al die 
lidmate koester die verwagting dat hulle in hulle 
geestelike behoeftes bedien sal word danksy hulle 
persoonlike verhouding met die predikant. Hy/sy is 
dan ook altyd beskikbaar ten tye van persoonlike 
nood en krisis. 
 
3.10.2 Die leierskap van ’n pastorale gemeente 
bestaan meestal uit die predikant en ’n groep 
ander leiers, gewoonlik die Kerkraad. Van die 
predikant word egter verwag om gesag te delegeer 
en verantwoordelikhede toe te ken. ’n Oop, 
interaktiewe leierskapstyl werk dan ook hier die 
beste. 
 
3.10.3 Predikante met sterk interpersoonlike 
vaardighede pas die beste in by pastorale 
gemeentes. Die groei in so ’n gemeente hang sterk 
af van die predikant se populariteit en effektiwiteit.  
Mense sluit by die gemeente aan, omdat hulle hou 
van die interaksie tussen die predikant en die 
lidmate. 
 
3.10.4 Juis omdat die predikant so sentraal 
staan in hierdie model, word daar geweldige eise 

aan hom/haar gestel, en dit lei dikwels tot 
uitbranding.  
 
3.11 PROGRAM KERKE 
 
3.11.1 Die moeilikste oorgang van een 
gemeentegrootte na ’n ander, is wanneer ’n 
pastorale kerk so groei dat hy genoodsaak is om ’n 
programkerk te word. Terwyl die verwagting by 
baie lidmate voortbestaan om die predikant 
persoonlik te ken en hom/haar as hulle herder te 
beskou, kan hy/sy beslis nie meer vir almal ’n 
herder wees nie.  Sy/haar insette word nou deur 
ander gemeenteprogramme aangevul. 
 
3.11.2 Dit beteken dat daar naas die predikant, 
ook ander gemeenteleiers na vore tree, wat 
selfstandige verantwoordelikhede en pastorale 
funksies op hulle neem. Die predikant(e) is steeds 
in die middelpunt van gemeente-aktiwiteite, maar 
hulle rol het dramaties verskuif.  Hulle moet nou 
baie tyd en aandag gee aan beplanning om die 
programme van die gemeente vlot te laat verloop.  
Daarvoor is dit belangrik dat die gemeente se visie 
en missie duidelik uitgespel sal wees. 
 
3.11.3 Die realiteit is dat so ’n gemeente 
saamgestel is uit baie “pockets of energy” en ’n 
verskeidenheid van leiers wat mede-
verantwoordelikheid dra. Die predikant(e) se rol is 
veral om hierdie leiers te werf, hulle toe te rus, af  
te rig, te motiveer en te besiel. Vir predikante met 
’n sterk pastorale verwysingsraamwerk kan dit 
nogal moeilik wees, want hier word veral gevra na 
die gawes van leierskap, lering en bestuur. 
 
3.12 KORPORATIEWE KERKE 
 
3.12.1 Die korporatiewe gemeente is baie meer 
kompleks as die program kerke en is gewoonlik 
daarop ingestel om ’n baie groter diversiteit van 
behoeftes te bedien. Die erediens staan baie 
sentraal en word meestal gelei deur die visionêre 
leier van die gemeente, wat ’n goeie prediker is.  
Hy/sy is ook die simbool van eenheid en stabiliteit 
te midde van al die baie dinge wat in die gemeente 
aan die gang is. 
 
3.12.2 Goeie spanwerk is in hierdie grootte 
gemeente van deurslaggewende belang.  Daarom 
kan die energie en momentum moeilik gehandhaaf 
word waar daar onenigheid is. Die leier moet in 
staat wees om die hele span met die veelvoud van 
bedieninge wat daar is, goed te bestuur.  Leiers 
moet kollegiaal kan saamwerk. 
 
3.12.3 Uiteraard het elke leier/predikant op die 
span ’n gespesialiseerde taak om uit te voer.  
Verder het navorsing aan die hand van die Myers-
Briggs aangetoon dat dit goed is as die verskillen- 
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de spanlede verskillende profiele het. Hoe meer 
uiteenlopend hulle profiele is, hoe beter behoort 
hulle die diversiteit in die gemeente te kan bedien. 
 
3.12.4 Vir die leierleraar is die gawe van 
leierskap absoluut onmisbaar.  Ander leiers kan 
help omsien na die bestuur van die gemeente, 
maar by die leier moet daar visie en energie wees. 
Sy/haar rol is veral om, saam met sy span, die 
momentum in die gemeente voortdurend aan die 
gang te hou. 
 
3.12.5 Gewoonlik maak dit ook goeie sin dat 
die Kerkraad/Leierskap van ’n gemeente kleiner 
word namate die gemeente groter word om die 
eenvoudige rede dat effektiewe leiding nou 
belangriker word as wye deelname. Wye deelname 
word in groter gemeentes opgevang op die vlak 
van die verskeidenheid van bedieninge. 
 
3.13 DIE PAD VORENTOE 
 
Op grond van bogenoemde en op grond van 
opmerkings wat Gibbs in sy boek Leadership Next 
maak, kan die volgende as moontlike rigtingwysers 
vir leierskap in die toekoms dien: 
 
3.13.1 Leiers moet minder fokus op die behoud 
van die bestaande kerk-as-instituut en meer klem 
lê op die leiding van ’n missionêr-gedrewe 
gemeenskap van dissipels. 
 
3.13.2 Leiers moet wegkom van die idee dat 
evangelisasie en sending “ekstra” of bykomende 
aktiwiteite is en die gemeentes lei om die 
evangelie in hulle konteks te beliggaam 
(inkarneer). Leiers moet gelowiges help om te 
verstaan dat hulle nie meer net op Sondae kerk 
toe moet gaan nie maar elke dag kerk moet wees 
daar waar die Here hulle geplaas het. 
 
3.13.3 Leierskap sal meer as ’n spanaktiwiteit 
gesien moet word en leierskapsfunksies sal al hoe 
meer binne ’n leierskapsspan uitgeoefen moet 
word. 
 
3.13.4 Die vestiging van netwerke van 
bedieninge deur lidmate asook die ontwikkeling 
van missionêr gerigte spanne sal meer aandag 
moet kry (teenoor die bediening van passiewe 
lidmate). 
 
3.13.5 Leiers sal gemeentes moet lei om 
minder na-binne gerig te wees en meer ’n 
samelewings-transformerende gemeenskap van 
dissipels. 
 
 
 
 

3.13.6 Om in ’n omgewing waar verandering 
onvoorspelbaar en chaos-produserend is leierskap 
te beoefen, sal die leiers die kuns van 
geloofsonderskeiding onder die knie moet kry 
(vergelyk: God praat, leef luisterryk, Vir 
Vergaderings deur Frederick Marais). 
 
3.13.7 Die heropleiding van huidige leiers en 
die ontwikkeling van nuwe leierskap is een van die 
grootste prioriteite vir die kerk in ons tyd. In hierdie 
proses sal die ouer leiers na die jonger leiers moet 
luister om sodoende te ontsnap uit ’n kritieklose 
assimilasie met die moderne kultuur. En die jonger 
leiers sal na die ouer leiers moet luister om 
sodoende te ontsnap uit ’n kritieklose assimilasie 
met die postmoderne kultuur.  
 
3.14 AKTIWITEITE VAN DIE 
DIENSGROEP 
 
Ten einde aan sommige van die aspekte in punt 
drie hierbo aandag te gee is die Diensgroep vir 
Geestelik Leierskap  besig met die volgende: 
 
3.14.1 Leierskapontwikkeling en toerusting 
 
3.14.1.1 Daar word ’n werkswinkel vir leiers vir 
volgende jaar beplan wat ons ’n 
LeierskapsAdvance noem.  Dis soos ’n retrait, 
maar in stede daarvan terug te trek, beweeg leiers 
vorentoe om sodoende die toekoms te verken.   
 
3.14.1.2 Leierskapgespreksgeleenthede.  Gereel-
de gespreksgeleenthede oor leierskap word by Lux 
Mundi gemeente aangebied.  Datums, tye en 
name van inleiers en onderwerpe word 
deurlopende deurgegee. 
 
3.14.1.3 Leierskapsblog.  ’n Webblog oor 
leierskap, of ’n leierskapsblog, is ontwikkel waar 
leiers debat kan voer, insette kan lewer en inligting 
kan kry. 
 
3.14.2 Leierskapswerkswinkels 
 
3.14.2.1 ’n Reeks leierskapswerkswinkels is 
ontwikkel wat oor ’n naweek in gemeentes 
aangebied kan word. Hierdie werkswinkels help die 
leierskap van gemeentes om die belang van 
spanleierskap in die ’n missionêre konteks te 
verstaan. 
 
3.14.2.2 Om die kuns van geloofsonderskeiding 
onder die knie te kry word beoog om werkswinkels 
oor die proses van geloofsonderskeiding aan te 
bied. Die sluit baie nou aan by die materiaal wat 
deur die Seisoen van Luister – spanne ontwikkel 
is. 
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3.15 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Ds Freddie Schoeman 
Ds Elsje Büchner 
Dr Louis Louw 
Me Hantie Bezuidenhout 
Dr Lourens Bosman 
Dr Coen Slabber 
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4.  VOLHOUBARE BEDIENING 
 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:  Die verslag dien as agtergrond vir die aanbieding en 
gesprek, wat tydens die sinodesitting plaasvind. 
 
Punt twee: Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word. 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt drie: Tafelgesprekke vind aan die hand van die vrae aan 
die einde van die verslag plaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt vier: Die aanbevelings by punt 4.8.1 tot 4.8.5 word 
hanteer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die embleem vir Volhoubare bediening is 
die skets van die kerkgeboutjie. 
 
Dit het ook die gelaatstrekke van ’n mens, 
want dit gaan om die bediening van die 
lidmate, wat die Evangelie op daardie 
spesifieke plek uitdra en uitleef. 
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4.  VOLHOUBARE BEDIENING 
 

 
4.1 AGTERGROND 
 
4.1.1 Sinodesitting 2005 
 
Opdrag: Die Diensprojekgroep vir Volhoubare 
Bediening gebruik die inligting uit hierdie 
sinodesitting as riglyne vir verdere ondersoek. 
 
4.1.2 Verslag 2005 
 
4.1.2.1 Uit die verslag aan die sinodesitting in 
2005 is dit duidelik dat die lidmate in verskeie 
gemeentes in die sinodale gebied algaande minder 
word en dat hulle dit toenemend moeilik vind om 
die tradisionele bedieningspatrone wat op ’n 
pastorale model geskoei is, finansieel in stand te 
hou.  Die gaping word al groter tussen die koste 
van die tradisionele bediening en die bydraes van 
die lidmate. Die gevolg is dat gemeentes net aan 
instandhouding aandag gee om te kan oorleef. Die 
tendens kan soos volg voorgestel word: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.2 Indien aanvaar sou word dat ’n 
gemeente minstens R500 000 nodig het om ’n 
voltydse leraar met die bediening daaraan 
verbonde in stand te hou en die gemiddelde 
bydrae per lidmaat R100 per maand is, moet ’n 
gemeente minstens 420 lidmate hê wat ’n 
finansiële bydrae maak.  Daar is tans 28 
gemeentes in ons Sinode wat minder as 420 
lidmate het.  In die verslag van Kerkspieël (2004) 
het die belydende lidmate van die NG Kerk van 
1996 tot 2004 met gemiddeld 80 in elke gemeente 
gedaal. 
 
4.1.2.3 Daar is verskillende oorsake vir hierdie 
dalende tendens uitgewys.  Die gevolg is dat dit vir 
gemeentes al moeiliker word om hulle primêre 
roeping as kerk van Christus op die tradisionele 
manier uit te leef. 
 

4.1.3 Algemene Sinode 2007 
 
4.1.3.1 Die Algemene Sinode het ook kennis 
geneem van die behoeftes van kleiner gemeentes 
en dat hulle behoeftes grootliks deur die kerk 
misgekyk word. Daar is voorgestel dat die werklike 
posisie van hierdie gemeentes duidelik omskryf 
moet word; dat die ekklesiologiese vertrekpunte 
binne ’n gereformeerde raamwerk uitgespel moet 
word en dat die dinamika en kultuur wat die 
identiteit van hierdie gemeentes vorm, uitgelig 
moet word (Agenda 2007, Bylae 7, bladsy 316 tot 
317). 
 
4.2 DIE UITDAGING 
 
4.2.1 Die Sinode van Oos-Tranvaal is van 
oordeel dat dit ’n uitdaging vir die NG Kerk bly om 
’n volhoubare bediening daar te stel wat aan 
lidmate, as God se gestuurdes in die wêreld, die 
geleentheid gee om ten volle hulle lidmaatskap te 
ervaar en uit te leef. 
 
4.2.1.1 Lidmate moet die geleentheid hê om 
vanuit hulle verhouding met God Hom te aanbid en 
te groei in hulle geloofslewe.  Om dié doel te bereik 
is die kwaliteit van die geestelike lewe van die 
predikant en ander geestelike leiers belangrik.  
Hulle moet leef wat hulle leer.  ’n Langtermyn 
verbintenis tot hulle roeping in ’n gemeente is in 
hierdie verband belangrik. 
 
4.2.1.2 Lidmate moet toegerus en begelei word 
om met hulle gawes vir mekaar om te gee en 
mekaar onderling te versorg. Lidmate sal 
toenemend bemagtig moet word om die volle 
verantwoordelikheid te aanvaar van die bedieninge 
wat aan toevertrou is. 
 
4.2.1.3 Lidmate moet gehelp word om diens te 
lewer in die gemeenskap en hulle getuienis 
daar te lewer. Daar sal doelgerig op die kerklos en 
buite-kerklike persone gefokus moet, word deur 
verhoudings met hulle op te bou en hulle in die 
geleentheid te stel om die bediening van die kerk 
positief te ervaar. 
 
4.2.2 Die bediening van elke gemeente moet 
aan die eise van die plaaslike omstandighede 
voldoen en bekostigbaar wees te midde van baie 
veranderlikes in die samelewing.  Gevolglik is die 
volgende vrae gevra:  Moet alle gemeentes op 
dieselfde wyse funksioneer?  Moet daar 
noodwendig ’n voltydse leraar in elke gemeente 
wees?  Watter ander moontlikhede en inisiatiewe 
is daar om die bedieninge in die gemeente in stand 
te hou? 

Koste van die 
verwagtinge

Lidmate en 
inkomste 
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4.3 METODIEK 
 
4.3.1 Die doel van die projek was om nie net 
teoreties te besin oor die problematiek van ’n 
volhoubare bediening in kleiner wordende 
gemeentes nie, maar om saam te soek na 
praktiese oplossings vir spesifieke situasies. 
 
4.3.2 Die Diensprojekgroep vir Volhoubare 
Bediening het derhalwe ’n groep gemeentes in ’n 
bepaalde gebied geïdentifiseer wat in soortgelyke 
omstandighede is.  Dit is gemeentes wat veral deur 
die veranderende omstandighede in die mynbou 
bedryf, die regstellende aksies by die 
kragsentrales en gepaardgaande demografiese 
verskuiwings en veranderinge in die 
landboubedryf, dit al hoe moeiliker vind om die 
tradisionele pastorale model van bediening in 
stand te hou. 
 
4.3.3 Aan die hand van die volgende vrae het 
die gemeentes hulleself geëvalueer: 
Aantal lidmate in die gemeente: Groei of afname? 
Erediensbywoning: Groei of afname? 
Werklike inkomste (finansies): Groei of afname? 
Onderlinge versorging/pastoraat: Groei of afname? 
Getuienisprojekte in die gemeenskap: Groei of 
afname? 
Watter veranderinge is daar in die leierskap en 
bestuur van die gemeente aangebring? 
Watter ander diensprojekte is daar in die 
gemeente? 
 
4.4 DRIE FOKUSAREAS 
 
In die lig die antwoorde op hierdie vrae is daar drie 
fokusareas vir die gesprek bepaal. 
 
4.4.1 Die erediens 
 
4.4.1.1 Daar is ’n evaluering van die huidige 
situasie in die gemeentes gedoen en moontlikhede 
ondersoek om aan gemeentes leiding te gee om 
die eredienste nog meer te laat ontwikkel tot 
werklike ontmoetings met God.  Dit blyk of die 
gemeentes nog nie werklik daarin kon slaag om 
hulle eredienste aan te pas by die nuwe 
omstandighede nie. 
 
4.4.1.2 Ongeveer 30% van die lidmate woon die  
eredienste by. Die gevolg is dat die groot 
kerkgeboue ongemaklik leeg is.  Daar is nie ’n 
werklike omgee vir mekaar in die eredienste nie. 
Dit gaan moeilik met die sang en die musiek en 
gevolglik het die eredienste nie werklik ’n 
aantrekkingskrag vir buite-kerklikes nie. 
 

4.4.1.3 Die Bediening vir Aanbidding se hulp 
kan in die verband gelewer word. 
 
4.4.2 Begeleiding en herstrukturering 
(transformasie) 
 
4.4.2.1 Daar is ’n behoefte aan begeleiding en 
herstrukturering van die gemeentes tot dinamiese 
familie-grootte gemeentes. ’n Werksdokument wat 
as ’n dagseminaar aangebied kan word, is die 
verband ontwikkel. 
 
4.4.2.2 Die werksdokument word by die Sinode 
bekend gestel en is beskikbaar vir gebruik in ander 
gemeentes. 
 
4.4.3 Geestelike leierskap 
 
4.4.3.1 Die ontwikkeling en toerusting van 
geestelike leiers binne die spesifieke model van 
gemeente-wees is belangrik. Daar is hieraan 
aandag gegee in die lig van Alice Mann se indeling 
van verskillende grootte gemeentes. 
 
4.4.3.2 In die verband kan daar aansluiting 
gevind word by die Diensprojekgroep vir 
Geestelike Leierskap. Met hulle hulp sal daar 
verder aandag gegee moet word oor hoe 
geestelike leierskap in famillie-grootte gemeentes 
ontvou. 
 
4.5 GEMEENTES 
 
4.5.1 Die gemeentes, wat hulle met die 
toestemming van hulle kerkrade verbind het om 
deurlopend aan die projek deel te neem, was:  
Blinkpan, Breyten, Chrissiesmeer, Hendrina, 
Merlindale en Rietkuil. 
 
4.5.2 Die gemeentes se lidmate het die 
afgelope 10 tot 15 jaar met tussen 40% tot 67% 
afgeneem. Vir hierdie gemeentes is dit ’n 
woestynervaring.  Die tradisionele 
bedieningspatrone werk nie meer nie en nuwe 
bedieningspatrone is nog nie in plek nie. 
 
4.5.3 Daar is na elke gemeente se verhaal 
geluister om kennis te neem van dié sake 
waarmee hulle worstel, watter inisiatiewe daar 
reeds geneem is en watter nuwe behoeftes daar 
ontstaan het as gevolg van die veranderende 
omstandighede. Daar word gehoop om later 
verdere praktiese riglyne te ontwikkel om die 
gemeentes te ondersteun in die vestiging van 
nuwe bedieningspatrone. 
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Die ses gemeentes op die steenkoolvelde 

 
4.6 VERHALE 
 
4.6.1 Blinkpan 
 
4.6.1.1 Blinkpan as kerk tussen die 
sonneblomlande en die mynhope, is tans in ’n 
oorgangstyd met die sluiting van kragsentrales.  
Die gemeente het 188 belydende lidmate en 69 
dooplidmate.  Die laaste voltydse leraar van die 
gemeente, Ds Sam Heine, het intussen ’n beroep 
na Kinross aangeneem. 
 
4.6.1.2 Blinkpan se 
visie is om Magnete vir 
Christus te wees. Daar 
word aktief uitgereik na 
die senior lidmate en die 
jeug.  Die Vrouediens 
speel ’n belangrike rol en 
daar is verskillende 
diensprojekte in die 
gemeente en die 
gemeenskap. 
 
4.6.1.3 Soos wat die gemeente kleiner geword 
het, het die bywoning van die eredienste gedaal tot 
tussen 40 en 80 persone.  Die gemeente se 
fondse is in die verlede aangevul deur ’n baie 

suksesvolle visvangkompetisie, wat deur die 
oneerlikheid van ’n vorige wenner van die 
kompetisie in ’n krisis gedompel is. 
 
4.6.1.4 Hulle glo dat ’n krisis ’n leerpunt en 
groeipunt kan wees. In die lig van die 
veranderende omstandighede besef hulle dat daar 
’n wil moet wees om voort te bestaan om die 
potensiaal wat daar is te ontgin deur ’n positiewe 
Bybelse visie vir die gemeente. 
 
4.6.1.5 Teen die agtergrond besin die gemeente 
tans oor die toekoms en word daar gekyk na die 
funksies van die leraar.  Hulle vra oor wat die 
profiel en rol van die leraar van die gemeente moet 
wees?  Aangesien die leiers in die familieverband 
’n belangrike rol speel, is dit nodig om die regte 
leiers te identifiseer en hulle toe te rus om binne 
die nuwe strukture aan die gemeente leiding te 
gee. 
 
4.6.2 Breyten 
 
4.6.2.1 Breyten se gemeente bestaan 
hoofsaaklik uit spoorweg amptenare en boere. Die 
gemeente het op 2 Maart 1942 van Ermelo 
afgestig. Ds MW Retief van Nkana is op 5 Junie 
1943 as eerste leraar van die gemeente bevestig.  
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Op 18 Februarie 
1950 is die eerste 
vergadering in die 
nuwe herboude kerk 
gehou. 
 
4.6.2.2 Onder 
leiding van verskeie 
leraars is ’n goeie en bestendige bediening in die 
gemeente gevestig. In 1992 is Ds Marius Smit as 
leraar ontvang.  Hy werp homself met hart en siel 
sy werk en raak betrokke by 
werkskeppingsprojekte in die gemeenskap.  Na die 
sluiting van die spoorwegstasie het die lidmate 
baie minder geword en die gemeente het 
finansieel begin sukkel. 
 
4.6.2.3 Aangesien die behuising in Breyten toe 
relatief goedkoop was, is die nuwe inwoners 
meestal pensioenarisse wat van maatskaplike 
pensioene leef. Die gemeente se maandelikse 
bydraes het gevolglik so gedaal dat die inkomste 
nie meer die uitgawes kon dek nie. 
 
4.6.2.4 Die kerkraad het vanaf Januarie 2005 
indringend begin besin oor die omstandighede van 
die gemeente.  Na ernstige oorweging en 
konsultasie met kundiges én die gemeente, is daar 
met hartseer besluit om die pastorie te verkoop en 
die oortrokke bankrekening te delg.  Dit het egter 
nie al die probleme oplos nie.  Die vaste uitgawes, 
wat die pakket van die leraar insluit, was steeds te 
hoog. 
 
4.6.2.5 In samewerking met die Sinode van 
Oos-Transvaal is besluit om ds Marius Smit los te 
maak van die gemeente en hom ’n pastorale hulp 
pos aan te bied.  Hierdie pos behels dat hy net 
sekere ure vir die gemeente werk.  Hy het tans ’n 
onderwyspos in Ermelo.  Die gemeente was 
aanvanklik baie skepties oor die reëling, maar na 
’n jaar kan hulle met trots sê dat dit die regte 
besluit was.  Die eredienste gaan voort soos altyd.  
Die Bybelstudies word nog steeds gehou.  Vir die 
eerste keer in die gemeente se bestaan van 64 
jaar kan die gemeente rapporteer dat die 
gemeente se finansiële posisie gesond is. 
 
4.6.2.6 Die gemeente Breyten het tans net 137 
belydende- en 20 dooplidmate.  Hulle beskou die 
feit dat hulle kan voortbestaan as ’n absolute 
wonderwerk.  Die Here hou ons gemeente op ons 
knieë en Hy het ons oë oopgemaak vir dit wat in 
Sy koninkryk belangrik is. 
 
4.6.3 Chrissiesmeer 
 
4.6.3.1 Chrissiemeer was op 23 April 2007 
tagtig jaar oud. Ds Sollie Marais het die gemeente 
vir ongeveer 17 jaar bedien (1984 tot 2001).  As 
gevolg van die kerkskeuring in 1987 en die 

ontvolking van die platteland, het die gemeente 
met die helfte kleiner geword.  Gevolglik dat hulle 
van ’n pastorale gemeente afgeskaal het na ’n 
familie-grootte gemeente. 
 
4.6.3.2 Die gemeente het tans 199 belydende 
lidmate en 46 dooplidmate.  Hoewel daar groot 
veranderings in grootte van die gemeente en in 
hulle karakter was, het die bedieningsbenadering 
egter nie verander nie. 
 
4.6.3.3 Ds Pieter van der Merwe is in 2001 in ’n 
tentmakerspos aangestel en het deeltyds in die 
regte gestudeer.  Hy het begin om die 
bedieningstruktuur te verander na die drie 
bedieninge van Aanbidding, Onderlinge Sorg en 
Getuienis en die wyke is heringedeel.  Hoewel die 
wyke minder geword het, het dit geografies groter 
geword.  Die gemeente was nie gemaklik met die 
ooreenkoms dat die dominee nie nou meer voltyds 
tot hulle beskikking was nie.  Hy het die gemeente 
en die bediening verlaat teen ’n groot koste aan 
verlofgeld. 
 
4.6.3.4 Hoewel die gemeente se finansies nie 
baie sterk was nie, het hulle in die geloof besluit 
om te beroep.  Ds Bennie Brink is in Oktober 2004 
beroep en op posvlak een aangestel.  Alhoewel die 
lidmate steeds stadig minder word, het die 
gemeente se finansies mooi herstel en kon die 
begroting klop.  Die gemeente se inkomste is 
hoofsaaklik afkomstig uit dankofferbydraes, ’n 
effektiewe plantprojek, ’n kermis en ander klein 
fondsinsamelingsprojekte. 
 
4.6.3.5 Die gemeente ervaar dit positief om ’n 
voltydse predikant te hê.  Omdat hy op ’n lae skaal 
vergoed word, kan die gemeente tans al hulle 
finansiële verpligtinge nakom.  Dit gaan tans om ’n 
saak van gesonde oorlewing.  Aangesien daar 
geen finansies is vir enige ander projekte nie, is 
die gemeente net besig met sy eie instandhouding. 
 
4.6.3.6 Wanneer ’n gemeente vir so lank tyd net 
’n stryd voer om te oorleef, begin die lidmate glo 
dat oorlewing ’n doel opsig self is.  Dit vra dan ’n 
paradigmaskuif 
om die gemeente 
te omvorm om nie 
ter wille van 
hulleself te 
bestaan nie en ’n 
verskil in die 
koninkryk van God 
te wil maak. 
 
4.6.4 Hendrina 
 
4.6.4.1 Die gemeente is in 1916 van Ermelo 
afgestig en is in die tyd deur 14 leraars bedien. 
Aanvanklik was Hendrina ’n sterk gemeente met ’n  
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vooruitstrewende landbougemeenskap.  Met die 
ontwikkeling van nuwe kragsentrales in die 
omgewing is verskeie gemeentes van Hendrina 
afgestig. 
 
4.6.4.2 As gevolg van afstigting, groter boerdery 
eenhede en oorgaan na ander Kerke, het die 
lidmate gedaal tot 330 belydende lidmate en 78 
dooplidmate.  Die gemeente is sedert Maart 2007 
sonder ’n voltydse leraar. 
 
4.6.4.3 Ds Frikkie Olivier is weens die verswakte 
finansiële posisie van die gemeente 
gerasionaliseer.  Dit het opsig self ook woelinge en 
spanninge in die gemeente gebring.  Die 
gemeente soek indringend na die beste oplossing 
van die situasie ten einde ’n volhoubare bediening 
te verseker. 
 
4.6.5 Merlindale 
 
4.6.5.1 Merindale se lidmate het in twee jaar 
van 150 na 90 belydende lidmate verminder.  Die 
gemeente word deur ’n afgetrede leraar, ds Gerrit 
Theron, as pastorale hulp bedien.  Die groot 
myngroepe koop myndorpe uit en stoot dit plat om 
oopgroefmyne te begin. Die inwoners koop huise 
in Witbank en verhuis daarheen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.5.2 Daar moes reeds groot aanpassings in 
die wyse van  aanbieding van die eredienste 
gemaak word.  Die gemeente kan byvoorbeeld nie 
meer die dienste van ’n orrelis bekostig nie.  Die 
oorblywende lidmate funksioneer as ’n familie-
gemeente met ’n paar kleingroepe van vier 
gesinne elk. 
 
4.6.5.3 Daar word reeds gekyk na die 
moontlikhede om ’n interkerklike bediening te 
begin.  Die moontlikheid bestaan om ’n aftreedorp 
op een van die myndorpe te begin, indien dit nie 
gesloop word nie. 
 
4.6.6 Rietkuil 
 
4.6.6.1 Die gemeente Rietkuil is op 26 Oktober 
1968 van die gemeentes Belfast, Carolina, 
Middelburg-Suid en Hendrina afgestig met drie 
kragstasiewyke en drie plaaswyke.  Onder leiding 
van verskillende leraars is daar ’n goeie bediening 
gevestig en ’n doelmatige kerkgebou en kategese 
lokale gebou. 
 

4.6.6.2 Daar is in besonder uitgereik na 
immigrante en vriendskapsbande met andertaliges 
gebou.  ’n Tiende van die gemeente se inkomste is 
saam met die NG Kerk in Afrika aan sending 
bestee. 
 
4.6.6.3 In 1999 moes die band met ds JJ van 
Zyl wees finansiële rede losgemaak word.  Daarna 
is die gemeente deur verskeie pastorale hulpe 
bedien. 
 
4.6.6.4 Prop (dr) Johan Malan is werksaam in 
die gemeente.  Die gemeente is tans met 
onderhandelinge besig om die pos in ’n 
tentmakerpos te omskep. 
 
4.6.6.5 Die gemeente het verskeie terugslae 
beleef.  Met die totstandkoming van die AP Kerk 
het die gemeente ’n hele aantal lidmate verloor.  
Toe die kragsentrales huissubsidies vir die 
werknemers ingestel het, het heelwat lidmate na 
Middelburg verhuis.  Regstellende aksies by die 
kragsentrales en die myne het die demografiese 
samestelling van die gemeenskap verander.  Die 
gemeenskap bestaan tans uit 50% 
anderskleuriges.  Die NG Kerk in Afrika (VGKSA) 
het intussen doodgeloop en die mense verkies om 
by onafhanklike groepe in te skakel. 
 
4.6.6.6 Die getalle van die gemeente is tans 190 
belydende lidmate en 81 dooplidmate.  Hulle is 
aktief besig om uit te reik na kerklos lidmate en 
kerkloos mense.  Die 
Kinderkrans bedien 
kinders van alle 
kultuurgroepe.  Die 
gemeente is betrokke by 
verskillende uitreikaksies 
in die gemeenskap.  Die 
gemeente het die ideaal 
om as selfstandige 
gemeente te by voortbestaan. 
 
4.7 SAMEVATTING 
 
4.7.1 Daar het tydens die vier gesprekke ’n 
besondere band tussen die lede van die 
Diensprojekgroep vir Volhoubare Bediening en die 
afgevaardigdes van die gemeentes en die 
gemeentes onderling ontwikkel.  Almal getuig 
daarvan dat dit vir hulle baie beteken het en dat 
hulle baie bymekaar geleer het.  Die onderlinge 
saamwees en begrip vir mekaar se omstandighede 
was vir die lede van die projekspan van groot 
waarde. 
 
4.7.2 Daar is ’n behoefte om vorentoe te kyk 
na groter samewerking tussen die gemeentes.  
Aangesien die situasie in elke gemeente verskil en 
voortdurend verander, kan daar nie maklik tot fina- 
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le oplossings gekom word nie. 
 
4.7.3 In die lig van die behoeftes wat 
geïdentifiseer is, is daar ’n leraar van die 
Gereformeerde Kerk, ds Danie Booysen en ’n 
voormalige leraar in Zimbabwe (tans by 
Skuilkrans) ds Dion van Dyk, uitgenooi om die 
laaste vergadering by te woon.  Kosbare inligting is 
deurgegee oor die funksionering van klein 
gemeentes en die moontlikhede van samewerking 
en kombinasies.  Die rol van die leraars en 
pastorale hulpe in die gemeentes, die plek van 
eiendomme en finansies en die funksie van die 
kerkverband het ter sprake gekom.  Hulle 
perspektiewe vanuit hulle persoonlike ervaring en 
hulle advies was vir almal van onskatbare waarde. 
 
4.8 AANBEVELINGS 
 
4.8.1 Die Diensprojekgroep vir Volhoubare 
Bediening gee verder begeleiding aan die 
gemeentes om in die lig van die ontleding van 
die problematiek, behulpsaam te wees met 
strategiese beplanning en die met die 
ontwikkeling van ’n langtermyn volhoubare 
bediening in die gemeentes. 
 

4.8.2 Die Diensprojekgroep vir Volhoubare 
Bediening tree met die ringe, waarvan die 
gemeentes deel is, in gesprek ten einde saam 
te werk aan oplossings. 
 
4.8.3 Die Diensprojekgroep vir Volhoubare 
Bediening stel die werksdokument aan 
gemeentes beskikbaar en nooi gemeentes wat 
belangstel om by die proses betrokke te raak. 
 
4.8.4 Die Diensprojekgroep vir Volhoubare 
Bediening kry opdrag om verder navorsing te 
doen en met ander Sinodes en Kerke in die 
verband te skakel. 
 
4.8.5 Die Diensprojekgroep vir Volhoubare 
Bediening ondersoek moontlikhede oor hoe die 
Sinode die gemeentes kan ondersteun ten 
opsigte van kundigheid en fondse.  Hulle doen 
in die verband aanbevelings aan die Sinodale 
Diensraad. 
 
4.9 DIENSGROEP 
 
 
4.9.1 Kerngroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Danie Dreyer               Louis Louw                Francois Retief       Henry van der Schyff 
 
4.9.2 Deelnemers van die gemeentes: 
Blinkpan:  Magriet Oelofse, Rienie Taljaart en ds 
Sam Heine 
Breyten:  Theuns Botha, Jan de Villiers en Elize 
Barnett 
Chrissiesmeer:  Ds Bennie Brink en Ben Beukes 

Hendrina:  Koos Durr, Tjaart Knoetze en Josef von 
Weillich 
Merlindale:  Ds Gerrit Theron, Jenny Vermaak en 
Sarie  
Rietkuil:  Dr Johan Malan en Jan Volschenk 
 
 

Beprekingsvrae aan tafels 
 
Vraag Een 
 
Antwoord die volgende vrae en gee die rede vir jou antwoord: 
Indien julle gemeente minder as 200 belydende lidmate het, is julle ’n klein, sterwende gemeente of 

’n klein, sterk gemeente? 

__ Ons is ’n klein, sterwende gemeente  

__ Ons is ’n klein, sterk gemeente 

Rede vir jou antwoord: ___________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

Indien julle ’n gemeente van 200 tot 800 belydende lidmate is, is julle kwynende, sterwende 

pastorale gemeente of ’n sterk, groeiende pastorale gemeente? 

__ Ons is ’n kwynende, sterwende pastorale gemeente 

__ Ons is ’n sterk. groeiende pastorale gemeente 

Rede vir jou antwoord: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Indien julle ’n gemeente van 800 tot 2000 belydende lidmate is, is julle ’n ondoeltreffende, 

sukkelende program-gesentreerde gemeente of is julle ’n effektiewe, lewende program-

gesentreerde gemeente? 

__ Ons is ’n ondoeltreffende, sukkelende program-gesentreerde gemeente 

__ Ons is ’n effektiewe, lewende program-gesentreerde gemeente 

Rede vir jou antwoord: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Indien julle ’n gemeente van 2000+ belydende lidmate is, is julle ’n lomp, oneffektiewe korporatiewe 

(makro) gemeente of is julle ’n dinamiese, effektiewe gemeente? 

__ Ons is ’n lomp, oneffektiewe korporatiewe (makro) gemeente 

__ Ons is ’n dinamiese, effektiewe gemeente 

Rede vir jou antwoord: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
Vraag Twee 
 
Wat is die drie belangrikste waarnemings wat jy in die gesprek gemaak het? 
 
1. _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 
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5.  MORELE HERSTEL 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as agtergrond vir die aanbieding 
tydens die sinodesitting. 
 
Punt twee: Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word. 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt drie: Tafelgesprekke vind tydens die sinodesitting plaas. 
 
Punt vier: Terugvoer word op Indekskaarte geskryf. 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die embleem vir Morele herstel is ’n oop 
Bybel. 
 
Om volgens die eise van die Woord te 
lewe, is die enigste manier om moreel reg 
te lewe! 
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5.  MORELE HERSTEL 
 

’n Saak van die heel grootste belang 
 

5.1 AGTERGROND 
 
5.1.1 In die 
beplanning van hierdie 
sinodesitting het die 
Sinodale Diensraad die 
noodsaaklikheid van 
Morele herstel in ons 
land as een van die 
prioriteitsake wat tydens 
die sitting besondere 
aandag verdien, aangewys. 
 
5.1.2 Daar is goeie rede daarvoor. Ons is 
daarvan bewus dat geweld en misdaad in baie 
lande - veral lande wat deur tye van vinnige 
politieke en maatskaplike verandering beweeg -  
ernstige vlakke bereik.  Ons is ook bewus van die 
feit dat die probleme in ons land baie kompleks is, 
dat verskillende faktore soos die politieke verlede 
van ons land, endemiese armoede en 
werkloosheid, ensovoorts, die probleme vererger. 
Tog is dit geen regverdiging vir die omvang en 
intensiteit van die misdaad en geweld wat ons tans 
in ons land sien nie.  Misdaad en geweld tas nie 
net ons nuutgevonde demokrasie aan nie.  Dit trek 
nie net ’n streep deur ons Handves vir Mensregte 
nie.  Vir ons as Christene kom die ganse boodskap 
van die evangelie in gedrang.  
 
5.1.3 Dit was die dringende 
boodskap van die moderature van 
die NG Kerkfamilie aan die 
president van ons land, president 
Thabo Mbeki (Mei 2006). ’n Paar 
maande later het die Moderator 
van die Algemene Sinode saam 
met die leiers van die meeste 
ander Kerke in ons land, ’n 
gesprek met die president en 
ander regeringsleiers gevoer, 
waartydens nogmaals hul diepe bekommernis oor 
die misdaad en geweld in ons land - en die 
skynbare onvermoë van die regering om die 
proses hok te slaan - uitgespreek is.  (Oktober 
2006). 
 
5.2 ALGEMENE SINODE 2007 
 
5.2.1 Die Algemene Sinode het die erns van 
die saak terdeë besef.  Onder die opskrif “Misdaad 
en Geweld” is daaroor gesprek gevoer. 
 
5.2.2 Daar is verneem dat die Moderamen en 
ander kerklike strukture aan hierdie saak 

deurlopend, ook in samewerking met die NG 
Kerkfamilie en ander kerke, aandag gegee.  
Verskeie (pers)-verklarings is gemaak. 
 

Die volgende besluite is hieroor geneem: 
 
5.2.3 Die Algemene Sinode: 
 
Een: Is saam met die res van die 
gemeenskap intens bekommerd oor die hoë vlakke 
van misdaad wat tans in Suid-Afrika voorkom en 
die geweld wat daarmee gepaard gaan. 
 
Twee: Spreek diepe meelewing uit met die 
slagoffers van geweld. 
 
Drie: Verbind hulle daartoe om alles in hulle 
vermoë te doen om by te dra tot genesing van die 
samelewing. 
 
5.2.4 Die Algemene Sinode: 
 
Een: Erken dat insidente van misdaad baie 
emosies by lidmate, en veral by slagoffers van 
misdaad ontlok, wat dit moeilik kan maak om 
gebalanseerde perspektief te behou, maar versoek 
hulle nietemin om in elke situasie steeds 
verantwoordelik op te tree. 
 

Twee: Pleit by lidmate om 
as resultaat van hulle 
Christelike dankbaarheidslewe 
tot in die kleinste aan die Here 
se wil en wet getrou te bly. 
 
Drie: Herinner lidmate 
daaraan dat niemand ’n vinger 
na ander kan wys, as sy/haar 
persoonlike integriteit en 
optrede nie onbesproke is nie. 
 

Vier: Pleit by lidmate om moeite te doen om 
aan gesonde huweliks-, gesins- en ander 
samelewingsverhoudings te bou. 
 
Vyf: Pleit by lidmate om na mekaar se 
welstand om te sien, onder meer deur by 
gemeenskapsinisiatiewe betrokke te raak. 
 
5.2.5 Die Algemene Sinode: 
 
Een: Bely dat dit binne die Here se wil is dat 
die wêreld deur middel van die wette en regerings 
geregeer moet word, sodat die losbandigheid van 
die mense in bedwang gehou kan word en alles 
onder die mense ordelik kan verloop en dat Hy vir  
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dié doel aan die owerheid die swaard in die hand 
gegee het om die kwaaddoeners te straf en die 
deugsames te beskerm. 
 
Twee: Pleit gevolglik by die regering om die 
land en sy mense in hierdie opsig nie in die steek 
te laat nie. 
 
Drie: Verseker die regering van  
samewerking, binne vermoë, by enige aksie wat tot 
genesing van die land kan lei. 
 
5.2.6 Die Algemene Sinode: 
 
Een: Besluit om hierdie verslag as vertrekpunt 
vir verdere navorsing en besinning oor die 
onderwerp van misdaad en geweld te gebruik. 
 
Twee: Gee opdrag aan die Moderamen om ’n 
taakgroep vir dié doel aan te wys wat aan die 
Moderamen rapporteer.  Die taakgroep moet in 
noue oorleg met Sinodes werk. 
 
Drie: Die taakgroep moet ter wille van die 
effektiewe uitvoering van die opdrag ook die 
samewerking van relevante instansies in die 
gemeenskap soek. 
 
5.3 OMVANG VAN DIE 
PROBLEMATIEK 
 
5.3.1 Gegewens wat pas (Julie 2007) deur die 
Departement Justisie bekend gemaak is, 
onderstreep die krisis: die 
afgelope jaar het moord met 2,4 
persent toegeneem, bankroof 
met meer as 11 persent, roof 
met verswarende 
omstandighede met 4,6 persent, 
inbrake by huise met 25,4 
persent en by besighede met 
soveel as 52,5 persent. Elke 
dag word 50 Suid-Afrikaners vermoor en sterf daar 
1000 aan Vigs-verwante siektes. 
 
5.3.2 Misdaad en geweld, morele verval, kom 
ook nie net onder een bevolkingsgroep voor nie. 
Slagoffers en oortreders kom uit alle lae van die 
samelewing. 
 
5.3.3 Dit is ook nie net ons wat oor die toedrag 
van sake bekommerd is nie. Die Suid-Afrikaanse 
regering is tydens die beraad van Afrika-leiers in 
Ghana gemaan dat die land baie meer sal moet 
doen om misdaad, rassisme en die verspreiding 
van MIV/Vigs te bestry (Beeld, 2 Julie 2007). 
 
5.4 VERANTWOORDELIKHEID? 
 
5.4.1 Maar dis nie net die verantwoordelikheid 
van die regering om morele herstel in die land te 

bewerkstellig nie. Dis elke burger se plig. Meer 
nog: die Kerke in die land kan – en moet – ’n eie 
bydrae in die verband lewer, nie net omdat die 
kerke goed geplaas is, oor die nodige 
infrastrukture beskik en die vertroue van die 
meeste mense in die land geniet nie, maar omdat 
dat die wesenstaak van alle Christene is om as 
sout van die aarde en as lig vir die wereld op te 
tree. Die Here aan wie ons behoort, verwag dit van 
ons om as kinders van die lig te lewe.  
 
5.5 SINODE VAN OOS-
TRANSVAAL 
 
5.5.1 Wat kan die Sinode van Oos-Transvaal 
doen om ’n bydrae in die verband te lewer? Hoe 
kan ons ons gemeentes aanmoedig en bemagtig 
om by die proses van morele herstel betrokke te 
raak? Die Sinodale Diensraad het ’n Diensgroep 
saamgestel om hieraan aandag te gee, en om ’n 
spesiale voorlegging aan die sinodesitting voor te 
berei. 
 
5.5.2 Die Diensgroep (Darius Botha, Erik 
Immelman, Arno Meiring, Piet Meiring en André 
van Niekerk) het besluit om in die voorlegging aan 
die sinodesitting nie net klem te lê op die 
geweldige probleme waarmee ons land 
gekonfronteer word en hoe dit die lewens van ons 
lidmate beïnvloed nie, maar veral ook op die 
moontlikheid dat Christene deur die aankweek van 
’n alternatiewe Christelike leefstyl ’n positiewe 
bydrae in die samelewing kan lewer. 

 
5.5.3 Dis belangrik dat 
ons lidmate in staat gestel 
word om ’n analise te maak 
van die ingewikkelde 

samelewingsprobleme 
waarmee ons gekonfronteer 
word, sodat die uitdagings 
wat op ons almal wag en die 

implikasies wat dit vir ons manier waarop ons self 
elke dag lewe inhou, behoorlik verstaan kan word. 
 
5.6 AANBIEDING 
 
Die aanbieding tydens die sitting bestaan uit die 
volgende: 
 
5.6.1 ’n Kort power point-vertoning waardeur 
die misdaad, geweld en morele verval in ons land, 
aan die orde gestel word. Na die vertoning vind ’n 
paneelbespreking plaas waaraan ’n aantal kenners 
deelneem. 
 
5.6.2 ’n Handleiding vir sinodegangers en 
gemeentelede oor hoe ’n mens die verskillende 
samelewingsprobleme waarmee ons te kampe het, 
kan analiseer en beoordeel, word ook behandel. Dr 
André  van  Niekerk  stel  (onder meer aan die hand 
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van Johannes van der Ven se klassieke boek 
Moral Foundation) die handleiding op.  
 
5.6.3 Die implikasies en uitdagings van ’n 
alternatiewe Christelike leefstyl word kortliks 
bespreek, waarna daar om die tafels oor ’n aantal 
pertinente vrae gekonfereer word. Wat beteken die 
Tien Gebooie prakties vir ons in ons alledaagse 
lewe? As ons ons konsekwent deur die Bergrede 
van die Here Jesus sou laat lei, watter invloed sal 
dit op die samelewing hê? 
 
5.6.4 Om die voorlegging op ’n hoopvolle noot 
af te sluit, word “goeie nuus”-verhale uit ons 
Sinode vertel, van gemeentes en lidmate wat 
daarin slaag om ’n verandering in die samelewing 
aan te bring. Inligting oor organisasies en projekte 
waarby gemeentes kan aansluit en kan leer, sal 
verskaf word. 
 
5.6.5 Die Coram Deo-geleentheid vir die 
betrokke dag van die sitting sal by die tema 
aansluit. 

 
5.7 DIENSGROEP 
 
5.7.1 Die Diensgroep se hoop en gebed is dat 
die voorlegging aan die sinode nie net die 
afgevaardigdes sal informeer en inspireer nie, 
maar dat dit ook sal dien om die lidmate tuis te 
bemoedig en te bemagtig. Die handleiding wat 
voorberei word, die vrae wat opgestel word en die 
“goeie nuus”- verhale behoort in plaaslike 
gemeentes  van waarde te wees. 
 
5.7.2 Lede van die Diensgroep 
 
Prof Piet Meiring 
Dr Arno Meiring 
Dr André van Niekerk 
Ds Erik Immelman 
Ds Darius Botha 
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6.  GRONDEISE 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die hele verslag dien as inligting oor die 
werksaamhede van die Diensgroep wat aan grondeise aandag 
gegee het. 
 
Punt twee: Die inhoud is bedoel om almal ’n beeld te gee van 
die gebeure, wat in ’n groot aantal gemeentes afspeel. 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt drie: Tafelgesprekke oor die wyse waarop die Sinode 
deur die Bedieninge die gemeentes van hulp kan wees. 
 
Punt vier: Tafelgesprekke om soortgelyke ervarings van 
gemeentes te verneem, wat nie deur grondeise geraak word nie. 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 Die embleem vir die saak is die skaal. 
 Grondhervorming is ’n proses om reg  
 te laat geskied. 

Die proses word beoordeel om te bepaal  
of dit reg en billik plaasvind. 
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6.  GRONDEISE 
 

Ken almal die volle verhaal . . . ? 
 

 
Samevatting 

 
Die saak van grondhervorming raak die grootste gedeelte van die gemeentes van die Sinode. As gevolg van 
die regering se politieke program vind die proses plaas. 
 
Die huidige proses is aan die hand van die besluite van die Algemene Sinode geëvalueer.  Daar is bevind 
dat die proses aan byna geen van die riglyne voldoen nie. 
 
Die gemeentes staan nie verleë in die proses nie.  Deur die saak as ’n kollektiewe trauma te hanteer, kan 
hoop gebring word. 
 
Grondeise se proses is deel van ’n kollektiewe traumatiese ervaring.  Ons as Kerk is gewoond om 
indiwiduele trauma te hanteer.  Dié trauma raak egter ’n hele gemeenskap.  Verder is dit ook nie geïsoleerd 
nie, dit raak talle sake.  Dit is soos ’n lae-intensiteit oorlog.  Almal is onder baie druk.  Dit het slegte gevolge 
vir die gesinne en ook huwelike. 
 
Die wesenlike van Kerkwees, naamlik ons verhouding met God, ons naaste en die wêreld kom onder druk. 
 
Die Bediening vir Aanbidding, Getuienis en Onderlinge Sorg kan elk ’n noemenswaardige bydrae tot die 
gemeentes lewer. 
 
Predikante het ’n sleutelrol in die proses te speel. 
 

 
6.1 OP DIE TAFEL? 
 
6.1.1 Een van die mees ingrypende 
gebeurtenisse, wat met lidmate kan gebeur, speel 
op die oomblik in baie gemeentes af.  Oral in die 
gebiede van Mpumalanga, Limpopo en selfs in 
Gauteng is daar grondeise.  Hiervan sê ’n boer: 
“Hulle neem my verlede weg, maar 
ook my toekoms word weggeneem!” 
 
6.1.2 Tydens die Voetsool 
sinodesittings gedurende 2004 is die 
saak uitgewys as een van die sake, 
wat swaar op lidmate se harte lê. 
 
6.1.3 Tydens 2005 se 
sinodesitting het ’n Diensgroep ’n 
agtergrondverslag gelewer.  Die Sinode het 
verneem dat die Kerk se taak op veral twee 
terreine lê: 
 
6.1.3.1 Die Kerk se vernaamste taak is om 
lidmate wat hierdeur geraak word, te begelei om 
Christus se hoop te beleef. 
 
6.1.3.2 Dit is tweedens ook belangrik dat die 
Kerk se stem gehoor word waar verhale van onreg, 
ontoereikendheid, swak administrasie en vele 
meer na beide kante plaasvind. 
 

6.1.3.3 Lidmate in die stede is oningelig oor die 
werklike situasie.  Mense weet nie wat op die plase 
aangaan nie.  Die Kerk moet die volle prentjie gee, 
soos dit werklik is.  Daardeur kan gemeentes 
begrip vir mekaar hê en mekaar ondersteun. 
 
6.1.4 Daar is ook besef dat gemeentes nie 

onaangeraak gaan word nie.  
Gemeentes wat negatief deur 
grondhervorming geraak word, sal 
ook moet besin oor nuwe wyses 
van bediening en die oorlewing van 
die gemeentes.  
 
6.1.5 Uiteindelik is ’n hele 
aantal besluite geneem:  

 
Een: Die Sinode het met die opsteek van 
kleurkaarte, aangedui dat daar ’n behoefte bestaan 
om ’n konferensie van alle betrokke groepe te hou, 
waar oor die sielkundige effek, teologies-etiese en 
praktiese implikasies van grondhervorming en 
Swart Ekonomiese Bemagtiging besin word. 
 
Twee: Die Sinodale Diensraad word versoek 
om die reëlings te koördineer. 
 
Drie: Die Sinode besluit om ons Kerk se 
betrokkenheid by die SARK te gebruik, om hulle 
ondersteuning te kry vir die oplos van sake rondom 
Grondeise en Swart Ekonomiese Bemagtiging, wat  



 
 
6.  Grondeise 
 
 

 
50                                                       Agenda 2007 

gepaard gaan met opportunisme, 
onreëlmatighede, vervreemding van mekaar en ’n 
nuwe rassisme. 
 
Vier: Die Sinode identifiseer ’n Diensgroep om 
die wêreld/lewensbeskouing wat onderliggend aan 
die probleem met betrekking tot grondeise lê, te 
ondersoek soos dit impakteer vanaf plaaslike tot 
op regeringsvlak.  

 
Vyf: Die Sinode versoek die Moderamen van 
die Algemene Sinode om dringend saam met 
ander rolspelers, op die hoogste vlak met die 
regering te skakel in verband met onreg en lyding 
wat met grondhervorming verband hou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die donker kolle dui die grondeise aan. 
 
6.2 DIENSGROEP 
 
6.2.1 Aanvanklik het die Diensgroep bestaan 
uit ’n aantal predikante, waar grondeise in hulle 
omgewing gebeur.  Hulle was di Lemmer Venter, 
Daan Botha, Willem Nortjé en Thinus Prinsloo. 
 
6.2.2 Tydens die sinodesitting is persone 
uitgenooi om deel van die Diensgroep te word.  
Talle predikante, ouderlinge en lidmate, wat die 
saak aan hulle lyf voel, het ingeskakel.  Die lys 
van name word genoem, sodat ’n beeld van die 
wye betrokkenheid verkry kan word.  Die lede 
was:  Dawie Boers (Belfast), Daan Botha 
(Tzaneen-Wolkberg), Bennie Brink 
(Chrissiesmeer), Frans Conradie (Roossenekal), 
Lukas de Waal (Moreletapark), Francois Fourie 
(Pretoria-Oosterlig), Nelis Lindeque (Doornkloof), 
Johan Marais (Middelburg-Kanonkop), Japie 
Middel (Badplaas), Fanie Nel (Hendrina), Ockie 
Olivier (Rayton), Thinus Prinsloo (Carolina), Dirk 
Scholtz (Kampersrus), Klaus Schultz (Laeveld), 
Trix Truter (Barberton), Hancke van Blerk (Piet 
Retief), Dion van Dyk (Skuilkrans), Lemmer 

Venter (Lydenburg) en David Viljoen 
(Groblersdal). 
 
6.2.3 Toe die Diensgroep met hulle 
werksaamhede begin het, is ook saamgewerk met 
’n ooreenstemmende Diensgroep van die 
Noordelike Sinode.  Hulle het reeds goeie werk 
gedoen, waarop ons die Diensgroep kon 
voortbou.  Hulle lede was Willem Boshoff (Louis 
Trichardt), Lionel Hartman, Dries Joubert en 
Petrus Kriel (Levubu). 
 
6.2.4 Uiteindelik het die lede van die 
gesamentlike Diensgroep, saam met dr Thys 
Smith (uit die Kaap) die Moderamen van die 
Algemene Sinode oortuig van die belang van die 
saak.  Daar is ’n Taakspan van die Algemene 
Sinode saamgestel.  Hulle verslag het tot ’n aantal 
besluite by Boksburg se sitting van die Algemene 
Sinode gelei. 
 
6.2.5 Die Sinodale Diensraad het op 
aanbeveling van die Diensgroep 6 Mei 2007 as 
biddag ter wille van almal wat deur grondeise 
geraak word, aangekondig.  Gelukkig het dr Hancke  
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van Blerk, ’n lid van die Diensgroep, dié  aand die 
uitsaaidiens op RSG behartig.  Hy kon die hele 
land se aandag op die saak vestig. 
 
6.3 WERKSWYSE 
 
6.3.1 Die Diensgroep het bevestig dat daar 
op twee vlakke gewerk moet word.  Soos tydens 
2005 se sitting al opgemerk is.  Vergelyk punte 
6.1.3.1 en 6.1.3.2 hierbo. 
 
6.3.2 Die eerste vraag waarmee gewerk is, 
is:  Wat is aan die gebeur?  Geskied die sake reg 
en billik? . . .  Wat is die Kerk se rol / taak daarin? 
 
6.3.3 Die tweede vraag is:   Hoe kan die Kerk 
/ gemeentes die lidmate bystaan?  Hoe kan 
gehelp word dat die Kerk wel ’n wesenlike verskil 
maak? 
 
6.3.4 ’n Biddag is op 6 Mei 2007 gereël. 

 
6.3.4.1 Gemeentes is gevra om die dag aan 
almal wat deur grondeise geraak word, te dink.  
Ses inligtingsgeleenthede is in die verskillende 
streke gereël, om agtergrond oor die saak te 
verskaf. 
 
6.3.4.2 Die terugvoer tydens die geleenthede 
het bevestig dat die evaluering van punte 6.5 en 
6.6 in die kol is.  Die belewenis van hulle wat die 
grondeise ervaar, is inderdaad soos beskryf is! 
 
6.3.4.3 Die moontlike optrede van die Kerk is 
ook bespreek en almal kon sinvolle kommentaar 
daaroor lewer.  
 
6.3.4.4 Die verslag voor die sitting is dus 
getoets in verskillende gesprekke met persone 
wat dit werklik beleef. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grondeise in Mpumalanga Desember 1998 
 

Hoe lyk die situasie? 
 
6.4 TALLE VERHALE 
 
6.4.1 Die Diensgroep het tydens 
vergaderinge en inligtingsgeleenthede talle 
verhale gehoor.  Daar is gehoor van: 
 

6.4.1.1 ’n Boer op Tzaneen waarvan die 
grondeis te vinnig afgehandel is!  Voordat hy nog 
besef wat gebeur het, het hy op die dorp gesit en 
is sy plaas oorgedra.  Daar was nie eers 
voldoende geleentheid om behoorlik afskeid te 
neem nie.  (Dit is egter ’n rare verskynsel.) 
 
6.4.1.2 ’n Boer op Badplaas, waarvan die eis al 
jare sloer.  Alles kom tot stilstand en die hele 
bedryf gaan ten gronde. 
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6.4.1.3 ’n Boer wat onbillik behandel is, deurdat 
een na die ander persoon eise op dieselfde grond 
indien en nie kan aantoon dat hulle daar gewoon 
het nie. 
 
6.4.1.4 ’n Boer, wat die uitkoop van sy plaas as 
’n uitkoms uit die swak boerderyomstandighede 
beleef het. 
 
6.4.1.5 ’n Boer, wat uitgekoop is, maar nêrens 
in die Hazyview omgewing ’n plaas kon koop 
waarop daar nie ’n grondeis is nie. 
 
6.4.1.6 ’n Boer wat selfs nie baie, baie geld vir 
sy plaas wil hê nie, maar net die geleentheid soek 
om self te boer. 
 
6.4.1.7 Van die boere, wat deur 
administratiewe rompslomp maande of selfs jare 
sukkel om die proses deur te voer. 
 
6.4.1.8 Van baie boere, wat die grondeise 
teenstaan en dan swaarde kruis met die staat, wat 
onbeperkte fondse tot hulle beskikking het. 
 
6.4.1.9 Van baie boere, wat die trauma van 
onsekerheid, veranderinge, verliese gely het. 
 
6.4.1.10 Van baie boere, wat deur die 
amptenare van die regering, so behandel word 
asof hulle misdadigers en kriminele is. 
 
6.4.2 Belewenis van lidmate 
 
6.4.2.1 Daar word gevra waarom die Staat 
hulle nie steur aan die klagtes oor die swak 
hantering van die saak nie.  Daar is veral goeie 
besluite deur die parlement geneem, maar die 
uitvoering deur die amptenare is 
swak. 
 
6.4.2.2 Die regering verstaan nie 
landbou nie en blyk dit ook nie 
goedgesind te wees nie.  Die fokus is 
op die goedkoopste voorsiening van 
kos vir al die inwoners.  Dit geskied 
ten koste van selfvoorsiening en skep ’n 
afhanklikheid van die buiteland. 
 
6.4.2.3 Verwagtinge word by die eisers geskep, 
maar daar is gereeld teleurstelling, indien hulle nie 
slaag nie.  Die teleurstelling hou verband met 
beide die eise of met die boerdery daarna. 
 
6.5 BEOORDEEL DIE PROSES 
 
6.5.1 Die Diensgroep het geoordeel dat dit 
wat in die land aan die gebeur is, beoordeel 
behoort te word aan die hand van die besluite wat 
deur die Algemene Sinode reeds in 2002 hieroor 
geneem is. 

6.5.2 Hierdie riglyne is ook in ’n brief van dr 
Coenie Burger - die vorige Moderator - aan die 
gemeentes op 3 Julie 2006 vervat. 
 
Ons Kerk het in 2002 reeds sekere 
ononderhandelbare bakens vir ’n konstruktiewe 
proses geïdentifiseer.   
 
Grondhervorming moet 
 
Positief aangepak word as noodsaaklike en 
integrale deel van die nasionale    
versoeningsproses; 
Met sensitiwiteit, omsigtigheid en nugterheid 
hanteer word; 
Op ’n gesonde landbou-ekonomiese grondslag 
berus; 
Nie ’n politieke speelbal gemaak word nie; 
’n Gesonde juridiese basis hê; 
Deel uitmaak van ’n omvattende 
ontwikkelingsprogram; 
Met ekologiese oorweginge rekening hou; 
Billik en so ver moontlik markverwant wees; 
So gou moontlik afgehandel word. 

 
6.5.3 Dit was juis na aanleiding van die 
evaluering, wat die Diensgroep gedoen het, dat 
die Moderamen die brief geskryf het. 
 
6.6 BEOORDELING AAN DIE 
HAND VAN DIE RIGLYNE 
 
Die Diensgroep het bevind dat die hantering van 
die proses op talle punte verkeerd loop. 
 
6.6.1 Grondhervorming moet positief 
aangepak word as ’n noodsaaklike en 

integrale deel van die nasionale 
versoeningsproses 
 
6.6.1.1 Die omvang van die eise 
(88% van beskikbare landbougrond in 
die Limpopo en Mpumulanga 
Provinsies), die feit dat gebiede totaal 
opgeëis word en alle kommersiële 

boere uit ’n gebied verdryf word, die beleid van 
grond-in-trust wat op ’n ondeursigtige wyse net 
aan monopolistiese maatskappye toegeken word, 
maak dat grondhervorming nie as deel van ’n 
nasionale versoeningsproses in die gebied beleef 
word nie. 
 
6.6.1.2 Die bestaande kommersiële boere se 
kundigheid, vermoëns en bereidwilligheid om dit 
te deel, word ter syde gestel.  ’n Voorbeeld 
hiervan is die geval waar ’n jong boer van Levubu, 
wat boer van die jaar was, se plaas aan ’n 
monopolistiese maatskappy gegee is, om die 
nuwe eienaars “op te lei” terwyl hy met sy 
kundigheid oorgesien is.   
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6.6.1.3 Egte versoening word nie gedien deur 
gevalle van onregmatighede, onbillikhede, 
magsug en gierigheid waarin alles in ’n 
monopolistiese bedryf opgeraap word nie. 
 
6.6.1.4 Die huidige toepassing van die 
grondhervormingsproses laat baie boere en 
arbeiders in die landbousektor sonder hoop.  
Hoewel grondhervorming noodsaaklik is, moet dit 
so toegepas word, dat dit - ekonomies en 
emosioneel - hoop en lewensruimte vir almal 
skep. 
 
6.6.2 Grondhervorming moet met 
sensitiwiteit, omsigtigheid en nugterheid 
hanteer word en nie ’n politieke speelbal word 
nie 
 
6.6.2.1 Boere beleef die huidige proses van 
herverdeling van landbougrond as rasgedrewe, 
ongeag die konsekwensies vir landbouproduksies. 
 
6.6.2.2 Die huidige hantering van die regering 
is gefokus om die eienaars van bestaande 
landbouproduktiewe grond so gou as moontlik te 
verander van wit na swart.  Dit is volgens die 
beleid dat grondbesit die rassesamestelling van 
die gemeenskap pro-rata moet verteenwoordig.   
 
6.6.2.3 Amptenare tree soms onsensitief op 
wanneer vrywillige verkopers verneder word.  ’n 
Voorbeeld hiervan is ’n geval waar ’n groep 
vrywillige verkopers gevra het waar hulle ander 
grond moet koop en die verantwoordelike 
amptenaar in Limpopo provinsie gesê het: Try 
Australia. 
 
6.6.2.4 Inspeksies vir die finale 
verkoop word van tyd-tot-tyd 
gekenmerk deur vernederings en 
arrogansie van klerke.  Die 
magsvertoon waarmee hierdie saak 
gedryf word, getuig nie van 
sensitiwiteit, omsigtigheid of 
nugterheid nie. 
 
6.6.2.5 Grondeienaars wat eise teenstaan, 
word dikwels as moedswillig, vyande van 
versoening en doelbewus ondermynend 
voorgehou en met onteiening gedreig.  Hulle word 
vir die stadige gang van grondhervorming 
verantwoordelik gehou, terwyl dit dikwels aan die 
rompslomp, onbekwaamheid en korrupsie van 
amptenare toegeskryf kan word. 
 
6.6.3 Grondhervorming moet op ’n 
gesonde landbou-ekonomiese grondslag 
berus 
 
6.6.3.1 Die stelsel waarvoor die staat blykbaar 
gekies het, om privaatgrond tans in trust en nie in 

privaatbesit te plaas nie, veroorsaak dat die nuwe 
eienaars die grond nie as sekuriteit binne die 
vryemarkstelsel kan gebruik nie.  Hulle toegang 
tot lenings by handelsbanke word derhalwe 
beperk. 
 
6.6.3.2 Die huidige boere beleef die proses, 
waarvolgens strategiese vennote aangewys en 
grond aan maatskappye toegeken word om te 
boer, as ondeursigtig.  Voorstelle is ingedien waar 
bestaande boere met plaaslike stamhoofde 
onderhandel het en die stamhoofde die 
bestaande boere met werkbare en billike 
kontrakte op die plase wou hou.  Sonder enige 
verduideliking is nie een van hierdie aanbevelinge 
aanvaar nie.  Kundige boere en hulle arbeiders 
verloor in hierdie proses hulle werk. 
 
6.6.3.3 Daar is gevalle bekend waar grond wat 
ingevolge die grondhervormingsproses aan swart 
eienaars oorgedra is, nie meer ekonomies vir 
landboudoeleindes aangewend word nie.  Dit lei 
tot onttrekking van kundigheid en geld.  Waar 
nuwe eienaars nie oor die nodige bestuurs- en 
landboukundige vaardigheid beskik nie, stort 
bestaande boerdery ineen. 
 
6.6.3.4 Met die huidige proses bestaan die 
gevaar dat Suid-Afrika ’n netto invoerder van 
voedsel kan word.  Dit ontneem die land aan 
voedselsekuriteit en ondermyn die land se 
selfrespek.  Indien grondhervorming nie met 
omsigtigheid toegepas word nie, kan dit tot ’n 
maatskaplike ramp lei. 
 
6.6.3.5 Daar is frustrasie by die boere, omdat 

hulle nie vir die langtermyn kan 
beplan nie.  Die arbeiders werk ook 
nie meer met dieselfde toewyding nie.  
Nuwe wetgewing bepaal ook dat 
arbeiders nie van die plase afgesit 
kan word nie, selfs nie indien 
ekonomiese omstandighede dit 
noodsaak nie. 
 

6.6.4 Grondhervorming moet ’n gesonde 
juridiese basis hê 
 
6.6.4.1 Die grondhervormingskonsep het in 
wetgewing ’n gesonde basis.  Die krisis in die 
huidige proses het te make met die uitvoering van 
beleid, nie soseer die wetgewing nie. 
 
6.6.4.2 Die amptenary gee dikwels eiesinnige 
en ideologiese interpretasies, daar kom korrupsie 
voor en die hele proses word volgens 
krisisbestuur gereguleer. 
 
6.6.4.3 Die huidige proses kan moeilik as 
werklike restitusie beskou word, aangesien die 
grond nie dadelik die privaateiendom van die eisers  
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word nie.  Dit word in trust gehou, sonder dat die 
eisers titelaktes kry. 
 
6.6.4.4 Inligting ten opsigte van geregistreerde, 
sowel as gepubliseerde eise word meestal nie 
aan betrokkenes bekend gemaak nie, terwyl die 
wet bepaal dat sulke inligting bekend gemaak 
móét word op versoek. 
 
6.6.5 Grondhervorming moet deel uitmaak 
van ’n omvattende ontwikkelingsprogram 
 
Sodanige beplanning of program bestaan 
klaarblyklik nie.  Daar blyk nie ’n geïntegreerde 
plan te wees nie, dit word ook nie 
resultaatgedrewe uitgevoer nie.  Dit blyk uit die 
volgende voorbeelde van die gevolge van die 
huidige proses: 

 
6.6.5.1 Bestaande swart boere, byvoorbeeld in 
die Nwanedi-gebied, Limpopo Provinsie, wat 
eintlik as voorbeeld vir ’n ontwikkelingprogram kon 
dien, word vir “grondhervorming” uitgekoop. 
 
6.6.5.2 Maatskappye wat die 
verantwoordelikheid kry om te boer, mag net vir 
10 jaar boer en moet dan alles weer net so aan 
die nuwe eienaars oordra.  Dit is ooglopend dat 
genoemde maatskappye nie geld in die boerdery 
gaan belê, deur byvoorbeeld nuwe boorde teen 
groot koste te vestig, net om dit na tien jaar aan 
ander persone oor te dra nie.  Landbou op hierdie 
plase gee noodwendig ’n tree terug tot 
nadeel van die nuwe eienaars. 
 
6.6.5.3 Gespesialiseerde 
landboukundigheid word uit die 
Limpopo en Mpumalanga provinsies, 
wat arm is en baie ongeskoolde 
arbeid het, gedreineer wanneer boere 
in ander provinsies of selfs buurlande 
hervestig. 
 
6.6.5.4 Plaasarbeiders is kundiges op hulle 
gebied.  Grondhervorming lei daartoe dat 
selfrespekterende arbeiders, byvoorbeeld 
teeplukkers wat hulle werk verloor het, werklose 
afhanklikes word. 
 
6.6.6 Grondhervorming moet met 
ekologiese oorweginge rekening hou 
 
6.6.6.1 Natuurlike gebiede en wild wat deur 
grondeienaars vir bewaring geoormerk is, se 
ekologiese waarde word nie by die vasstelling van 
die grondwaarde verreken nie. 
 
6.6.6.2 Waar die oordrag van kommersiële 
plase aan enkele monopolistiese maatskappye 
geskied, beteken dit dat plase se huise verhuur 
word aan mense wat geen belang by die boerdery 

het nie.  Net enkele bestuurders word aangestel in 
die plek van die baie boere wat die plase verlaat.   
Hierdie boere het hulle ekologiese gebied teen 
wilddiefstal en houtkappery beskerm.  Hierdie 
beskermingsnetwerk disintegreer en wilddiefstal 
en ontbossing gaan hand aan hand met die 
oorname van plase deur die maatskappye. 
 
6.6.6.3 Nuwe eienaars is dikwels ingestel op 
hulle onmiddellike behoeftes.  Dit lei soms tot 
oorbeweiding, ontbossing en uitroeiing van wild 
met negatiewe ekologiese gevolge. 
 
6.6.7 Grondhervorming moet billik en so 
ver moontlik markverwant wees 
 
6.6.7.1 Wanneer ’n eis ingestel word, word die 
regsproses onbevredigend beleef, in die sin dat 
eisers gratis regshulp by die regshulpraad, die 
Humans Rights Commission of van internasionale 
skenkers met bystand van staatsprokureurs 
ontvang.  Waar bestaande grondeienaars ’n eis 
as ongeldig beskou en teenstaan, kan regskoste, 
wat deur die grondeienaar self gedra moet word, 
soveel as R750 000 beloop.  Die beginsel van 
kollektiewe bedinging vir ’n groep boere met 
gemeenskaplike belang, is deur die howe tot niet 
verklaar.  
 
6.6.7.2 Inkomstegenererende besighede, soos 
slaghuise en gastehuise, se waarde word meestal 
nie by die vasstelling van vergoeding in 

berekening gebring nie. 
 
6.6.7.3 Grondeienaars word teen 
die bedrag, wat met die aanvang 
van die grondeis vasgestel is, vir 
word hulle grond vergoed.  Die 
stadige afhandeling van eise bring 
gewoonlik mee dat grondeienaars 
nuwe grond teen ’n aansienlike hoër 
markwaarde moet aankoop. 

 
6.6.8 Die grondhervormingsproses moet 
so gou as moontlik afgehandel word 
 
6.6.8.1 Aan die een kant is dit belangrik dat 
grondhervorming só aangepak word, dat dit 
ekonomies en maatskaplik bydra tot nasiebou en 
versoening.  Dit beteken dat die proses van 
grondhervorming nie oorhaastig afgejaag moet 
word nie. 
 
6.6.8.2 Waar daar wel eise ingestel is, is dit 
egter belangrik dat die eise so spoedig moontlik 
met bekwaamheid afgehandel word.  Gevalle 
waar weens moedswilligheid of onbekwaamheid 
met die afhandeling van geldige eise gesloer 
word, benadeel nasiebou en versoening sowel as 
die ekonomie. 
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6.6.8.3 Die ander twee aspekte van die Wet, 
wat ook nog toegepas kan word, veroorsaak dat 
die proses nie spoedig afgehandel kan word nie.  
Dit is die volgende:  Die Huurarbeiderwet maak vir 
hulle wat 10 jaar gewerk het, voorsiening vir 
permanente verblyf.  Die Plakkerswet maak 
voorsiening vir hulle wat 24 uur op jou grond was, 
om daar te mag bly. 
 
6.6.9  Samevattend 
 
6.6.9.1 Hierdie proses loop op talle punte 
verkeerd.  Dit is deel van die Kerk se taak om dit 
duidelik aan die Staat te kommunikeer. 
 
6.6.9.2 So ’n gesprek kan nie deur die NG Kerk 
alleen gevoer word nie.  Ter wille van 
geloofwaardigheid, moet soveel moontlik 
verskillende Kerke aan die gesprek deelneem. 
 
6.6.9.3 Die Regering behoort versoek te word 
om redelikheid en regverdigheid te laat seëvier.  
Die huidige hantering van die saak word nie as 
regverdig of redelik beleef nie.  Al hierdie sake 
raak die profetiese taak van die Kerk.  Hierdie 
aspek mag nie verwaarloos word nie. 
 
6.7 BESLUITE ALGEMENE 
SINODE 2007 
 
6.7.1 ’n Verslag waarin hierdie Diensgroep 
deel gehad het, het voor dié sitting gedien. 
 
6.7.2 Na aanleiding van die verslag is die 
volgende besluite geneem: 
 
Een: Die Algemene Sinode herbevestig sy 
beginselstandpunt ten gunste van 
grondhervorming (2002), met as voorbehoud dat 
die praktiese toepassing van die proses billik en 
ordelik met die minste ontwrigting van 
kommersiële landbou sal verloop. 
 
Twee: Die Algemene Sinode spreek  dank uit 
teenoor die landbousektor en spesifiek die 
boeregemeenskap vir die belangrike bydrae as 
werk-, voedsel- en behuisingverskaffer en as 
stabiliseerder van landelike gemeenskappe. 
 
Drie: Die Algemene Sinode neem met dank 
kennis van suksesvolle bemagtigingsprojekte in 
die landbou, maar spreek  kommer uit oor talle 
voorbeelde waar die oordrag van produktiewe 
landbougrond tot boerderymislukkings en die 
verlies van werkgeleenthede lei. 
 
Vier: Die Algemene Sinode doen ’n beroep 
op die regering en die Departement Landbou en 
Grondsake dat die afhandeling van die uitstaande 
grondeise billik en deursigtig sal verloop en dat 

die vestiging van landbou- en 
bestuursvaardighede ’n integrale deel van die 
oordrag van produktiewe landbougrond sal wees. 
Die Algemene Sinode doen ook ’n beroep op alle 
rolspelers om by nuweboervestiging maksimaal 
gebruik te maak van vennoot- en mentorskappe 
met die oog op die oordrag van kundigheid. 
 
Vyf: Die Algemene Sinode doen ’n beroep 
op die regering om alles moontlik te doen om die 
veiligheidsituasie in landelike gebiede te verbeter 
ten einde die omvang van misdaad, plaasaanvalle 
en -moorde te bekamp en ’n gunstige 
boerderyomgewing te verseker. 
 
Ses: Die Algemene Sinode versoek 
gemeentes om vol te hou met die bediening van 
versoening en om, waar moontlik, ’n 
bemiddelende rol te speel tussen mense en 
gemeenskappe met die oog op wedersydse 
aanvaarding, respek en goedgesindheid. 
 
Sewe: Die Algemene Sinode besluit om 
spesifiek voorbidding te doen vir lidmate, wat 
swaarkry as gevolg van die veiligheidsituasie op 
plase en die effek van grondeise en doen ’n 
beroep op gemeentes om hierdie lidmate 
pastoraal te ondersteun. 
 
Agt: Die Algemene Sinode kontinueer die 
opdrag aan die Taakspan: Grond- en Landelike 
Hervorming, met die versoek dat hierin met ander 
kerke en ekumeniese liggame saamgewerk word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kan gemeentes en lidmate 
bygestaan word? 

 
6.8 DIE KERK SE TAAK? 
 
6.8.1 Daar word maklik gevra of die Kerk ’n 
taak het.  Kan die Kerk iets vir of aan die proses 
doen?  Die Kerk hoef nie verleë te staan nie.  Die 
Kerk kan die lidmate deur die proses help.   
Hierdie benadering van die Sinode sluit by die 
priesterlike taak van die Kerk aan.  Om dit uit te 
voer, moet fyn geluister word na die sake wat in 
lidmate se harte leef. 
 
6.8.2 Die uitdaging in die Kerk is egter om die 
saak op ’n kerklike manier te hanteer. 
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6.8.3 Grondeise het ook ’n juridiese, 
ekonomiese, politieke en landbou-dimensie, wat 
elk deur kundiges op die gebiede hanteer en 
bestuur moet word.  Die Kerk kan egter nie 
ontkom van die persoonlike gevolge van die 
proses vir die lidmate en die sosiaal-maatskaplike 
gevolge wat dit vir gemeenskappe het nie.  
Lidmate moet ten eerste bewus gemaak word van 
die effek, wat die traumatiese gebeurtenis op hulle 
persoonlike- en geloofslewe het.  Gemeentes 
moet hulle lidmate begelei om die saak as 
gelowiges te hanteer en te verwerk, selfs al sou 
die proses nie altyd bevredigend verloop nie. 
 
6.8.4 Eiendomsreg en die besit van grond is 
’n wesenlike deel van ’n mens se bestaan en van 
’n land se ekonomiese bestel.  Waar ’n grondeis 
teen die eienaar ingedien word, veral as die grond 
oor geslagte in die besit van ’n bepaalde familie 
is, is dit ’n baie emosionele saak.  Dit dompel 
mense in ’n bestaanskrisis.  Daar is ’n gevoel van 
verlies soos by gedwonge afleggings as gevolg 
van regstellende aksies (SEB).  Mense voel dat 
hulle verlede en toekoms van hulle weggeneem 
word.  Elke indiwidu en gemeenskap reageer op 
hulle eie manier daarop.  Vir sommige is dit meer 
traumaties as vir ander. 
 
6.8.5 Die effek van hierdie traumatiese 
ervaring moet verreken word teen die agtergrond 
van dit wat in die breër samelewing gebeur.  
Grondhervorming is deel van die politieke beleid 
van die huidige regering, wat ten doel het om 
ongelykhede in die besit van grond reg te stel.  
Die oogmerk is om 30% van die landbougrond 
teen 2014 in swart besit te vestig.  Daarom word 
’n geleentheid gegee vir persone of groeperinge 
van mense, wat om historiese redes voel dat hulle 
’n aanspraak op bepaalde grond het, om ’n 
grondeis teen die huidige eienaar van die grond in 
te stel.  Die proses moet volgens bepaalde 
vasgestelde prosedures verloop ten einde 
geregtigheid aan alle partye te laat geskied. 
 
6.8.6 Grondhervorming is nie ’n 
alleenstaande proses nie.  Dit is deel van ’n 
politieke proses.  Die traumatiese ervaring is deel 
van ’n groter geheel.  Grondeise en  SEB is deel 
van dieselfde saak.  Sake soos die woongebiede 
wat geïntegreerd moet wees in terme van hoë- en 
laekoste behuising, kan dieselfde effek vir 
stedelinge hê.  Die amptelike beleid moet bekyk 
word om te bepaal watter traumas lidmate nog 
gaan tref. 
 
6.9 KOLLEKTIEWE TRAUMA 
 
6.9.1 In ’n sekere sin ly die hele land aan ’n 
kollektiewe trauma as gevolg van die hoë vlakke 
van geweld, misdaad en korrupsie.  Die effek van 
wat mense ervaar, kan vergelyk word met die 

effek van ’n lae intensiteit oorlog.  Die 
boeregemeenskap is in baie gevalle die teiken 
van misdaad en geweld.  Hulle word geteister 
deur plaasaanvalle en plaasmoorde.  Teen die 
agtergrond is die trauma van die proses van 
grondhervorming nog meer ingewikkeld. 

 
6.9.2 Dié uitstaande kenmerk van ’n 
traumatiese gebeurtenis is dat jou lewe na die tyd 
nooit weer dieselfde sal wees nie.  Die 
veronderstelling dat die wêreld ’n gelukkige plek 
is, waar almal gelukkig saamleef, word verpletter.   
 
6.9.2.1 Skielik ontdek mense hulle eie 
kwesbaarheid.  Hulle word intens bewus daarvan 
dat pyn en lyding hulle nie gespaar word nie. 
 
6.9.2.2 Hulle ervaar ’n gebrek aan insig om 
alles te verstaan en te verklaar.  Die wêreld is nie 
’n rasionele plek waar ons planne altyd uitwerk 
nie. 
 
6.9.2.3 Hulle word intens bewus van die 
gebrokenheid van die wêreld.  Die verskil 
tussen reg en verkeerd vervaag.  Daar is ’n verlies 
aan moraliteit en respek vir ander mense en hulle 
eiendom. 
 
6.9.2.4 Hulle ervaar ’n verlies aan identiteit:  
Daar is ’n verlies aan die heelheid en integrasie 
van jou lewe, wat jou gemaak het wie jy tans is. 
 
6.9.2.5 Die emosie moenie onderskat word nie.  
Grondeise is ’n emosionele saak: Vat jy my grond, 
vat jy my geskiedenis en my toekoms, word gesê.  
Persone beleef ’n bestaanskrisis.  Die proses kan 
ook lank en emosioneel uitputtend wees.  ’n Mens 
kan alleen deur die proses kom, indien gelowiges 
mekaar ondersteun.   
 
6.10 DIE RAAMWERK VIR DIE 
KERKLIKE GESPREK 
 
6.10.1 As Kerk van Jesus Christus hoef ons 
nie verleë of magteloos te staan nie.  Hoewel die 
Kerk getuienis teenoor die staat moet lewer, moet 
die Kerk lidmate help om die effek te verstaan wat 
die traumatiese gebeure op hulle eie lewe het en 
om dit te verwerk.  Die Kerk staan nie magteloos 
nie.  Die Kerk het die instrumente wat die Here 
gegee het.  ’n Sleutel vir die hantering hiervan, is 
om te besef dat die lidmate deur traumaberading 
gehelp kan word. 



 
 

6.  Grondeise 
 
 

 
Agenda 2007    57 

6.10.2 Elkeen wat deur die proses van 
grondhervorming geraak word, moet eerlik vir 
hom-/haarself die volgende vrae en beantwoord: 
 
Een: My verhouding met God: Hoe beïnvloed 
dit wat gebeur my verhouding met God? 
 
Twee: My verhouding met mekaar: Hoe 
beïnvloed dit wat gebeur my verhouding met my 
eggenoot en kinders, ander gemeentelede en 
bure? 
 
Drie: My verhouding met die wêreld en ander 
rolspelers: Watter invloed het dit wat gebeur op 
my getuienis in die gemeenskap? 
 
6.10.3 Die proses van grondeise daag ten 
diepste ons verhouding met God uit en toets die 
beeld wat ons van God het.  Dit is ook ’n toets vir 
die kwaliteit van gemeentelike lewe, indiwiduele 
geloof en die onderlinge verhoudinge.  Die wyse 
waarop dit hanteer word, bepaal ons getuienis. 
 
6.10.4 Indien die proses van grondhervorming 
Christene van God en mekaar en die wêreld 
vervreem, is dit slegs die Satan wat gelukkig is.  
Indien die proses van grondhervorming meebring 
dat mense daardeur groei in hulle verhouding met 
God en met mekaar en dat hulle daardeur ’n 
positiewe getuienis in die wêreld lewer, het God 
dan ook deur die trauma, wat met die proses 
gepaard gaan, sy doel bereik.  
 
6.11 MY VERHOUDING MET GOD 
 
Die eerste vraag is:  Hoe raak die proses van 
grondhervorming my verhouding met God?  
 
6.11.1 Indien God die fokuspunt van ’n mens 
se lewe is, val die klem nie op jou bekommernis 
nie, maar op God en sy wil vir jou lewe (Matteus 
6:33).  Die belangrikste vraag is hoe God se 
koninkryk die beste gedien kan word en sy wil die 
beste tot uitvoering kan kom in hierdie 
omstandighede.  In die geloof vind jy jou identiteit 
en krag in Christus en nie in jouself of jou 
omstandighede nie. 
 
6.11.2 Die Woord, gebed, meditasie en 
geestelike gesprekke is die middele wat God vir 
jou gegee het om in jou persoonlike verhouding 
Sy teenwoordigheid te ervaar en Sy wil vir jou 
lewe te ontdek.  
 
6.11.3 In die erediens moet lidmate deur die 
Woord en sakramente, deur die liturgie en in 
gebed tot ’n ontmoeting met God, wat dien tot ’n 
versterking van hulle verhouding met Hom, gelei 
word. 
 

6.11.4 Mense soek tog geleentheid om hulle 
emosies hieroor uit te spreek.  Daar is ’n 
kwaadgeid by lidmate oor die gebeure.  Dit 
veroorsaak dat lidmate nie ander sake hoor nie.  
Dié sielkundige effek moet eers hanteer word, 
voordat hulle ander sake, soos Kerkhereniging 
kan hanteer. 
 
6.11.5 Dit is belangrik om die emosies wat die 
trauma wat jy beleef/beleef het, by jou opwek, 
voor die Here uit te spreek.  Deel dít wat jy beleef, 
met die Here.  Sê vir Hom van jou woede, 
hartseer, verlies, ensovoorts. 
 
6.12 MY VERHOUDING MET MY 
MEDEMENS 
 
Die tweede vraag eerste vraag is:  Hoe raak die 
proses van grondhervorming my verhouding met 
my medemens (naaste)? 
 
6.12.1 Enige krisis of traumatiese ervaring het 
die potensiaal om mense nader aan mekaar te 
bring deurdat hulle mekaar ondersteun óf van 
mekaar te vervreem en te polariseer.  
Gemeenskappe kan selfs disfunksioneel word as 
gevolg van onderlinge verskille.  Die gevolg is 
dikwels dat mense hulle onttrek van ander mense 
en vereensaam. 
 
6.12.2 Aangesien daar Christene aan beide 
kante van die spektrum - van grondbesitters tot 
grondeisers; van mense wat verkies om te 
verkoop en wat verkies om te bly - is, moet daar 
steeds daaraan gewerk word om, ten spyte van 
verskille, as Christene in ’n versoende 
verhouding met mekaar te lewe.  Elke persoon 
se omstandighede is uniek en elkeen se keuse 
moet gerespekteer word.  Wanneer mense 
trauma beleef, sal hulle negatiewe gesindhede 
ervaar.  Dis egter vir Christene belangrik om 
hierdie gesindhede, met die hulp van die Heilige 
Gees, te verwerk anders strem dit geestelike groei 
en onderlinge verhoudings.  Christene word juis 
uitgedaag om ook in hierdie omstandighede die 
vrug van die Gees te dra (Galasiërs 5:22 en 23). 
 
6.12.3  Daar moet ’n wedersydse begrip 
vir mekaar gekweek word, deur eerlik en 
onbevooroordeeld na mekaar se verhale te 
luister.  Gemeentes en gemeenskappe moet 
toesien dat en toegerus word om onafhanklike 
gespreksgeleenthede te skep waar mense met 
mekaar kan praat en hulle verhale met mekaar 
kan deel. 
 
6.12.4 Die gewone pastorale versorging van 
lidmate deur die ampte moet nie nagelaat word 
nie.  Ampsdraers moet toegerus word vir hierdie 
taak.
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6.12.5 Kleingroepe (wyke, selgroepe, 
omgeegroepe en ondersteuningsgroepe) is van 
onskatbare waarde in ’n sulke tye.  Dit is veral 
belangrik dat gesinne, en met name die kinders 
en albei eggenotes, by die kleingroepe betrek 
word. 
 
6.13 MY VERHOUDING MET DIE 
WÊRELD 
 
Die derde vraag is: Hoe raak die proses van 
grondhervorming my verhouding met my 
gemeenskap en die wêreld? 
 
6.13.1 Lidmate moet ’n geloofwaardige 
getuienis lewer deur te praat én te doen. Hoewel 
elkeen reageer vanuit sy eie subjektiewe 
ervaring, moet daar teen verkeerde persepsies 
en valse stereotipes gewaak word.  Die integriteit 
en geloofwaardigheid van die Evangelie is op die 
spel in hoe ons reageer op die proses van die 
grondhervorming en die hantering van grondeise.  
Daarom moet Christene hulle vergewis van die 
ware feite en toesien dat dit korrek deurgegee 
word. 
 
6.13.2 Christene lewer vanuit hulle Christelike 
vertrekpunte en waardes hulle getuienis. 
 
Een: Daardeur gee hulle ’n Christelike 
perspektief op eienaarskap as ’n bestuurder (nie 
besitter nie) van God se skepping. 
 
Twee: Hulle wys, saam met kundiges, op die 
sosiale en ekonomiese gevolge wat die verlies 
van die kommersiële landbou op die 
gemeenskappe het. 
 
Drie: Hulle help, waar moontlik, om toe te 
sien dat reg en geregtigheid teenoor alle partye 
geskied. 
 
6.13.3 Die Kerk en sy lidmate kan ’n 
besondere bydrae lewer deur verhoudings met 
alle rolspelers te bou en te help om ’n netwerk 
van belangegroepe te vorm om saam te werk aan 
’n mees-bevredigende oplossing vir alle partye. 
 
6.13.4 Die NG Kerk moet in samewerking 
met ander kerke geleenthede skep en gebruik 
om hulle getuienis te lewer. 
 
6.14 DIE WESENLIKE VAN 
KERKWEES 
 
6.14.1 Die Sinode het reeds geoordeel dat die 
drie Bedieninge die drie wesenlike aspekte van 
Kerkwees in ons dae beliggaam.  Daarom is gesê 
dat elke saak deur die ligte van die drie 

Bedieninge belig moet word.  In punt 6.11 tot punt 
6.13 is reeds hieraan geraak. 
 
6.14.2 Hierdie drie aspekte kan verder gevoer 
word, deur te vra hoe die Bedieninge kan bydra 
om die saak sinvol in gemeentes hanteer te kry.  
’n Aantal moontlikhede word vervolgens aan die 
hand gedoen: 
 
6.15 BEDIENING VIR AANBIDDING 
 
Ons wil mekaar help om God se wil vir ons lewe 
beter te verstaan, sodat Hy in hierdie saak die 
beste verheerlik kan word en ons kan groei in ons 
verhouding met Hom. 
 
6.15.1 Riglyne kan gegee word, oor hoe 
lidmate in hulle persoonlike verhouding met die 
Here (ervaring van God se teenwoordigheid, 

Bybelstudie en gebed, 
meditasie en geestelike 
gesprekke) kan groei in 
die hulle insig God se wil 
vir hulle lewe.  Dit kan 
gedoen word deur 
toepaslike onderwerpe 
oor ons Christelike 
optrede en waardes, 

gebed, verootmoediging, roeping, sin van die 
lewe, lyding, verwerking van ’n verlies, ensovoorts 
aan te spreek. 
 
6.15.2 Toepaslike gedeeltes uit Skrif kan 
ontgin word, wat vir lidmate in krisistye leiding kan 
gee en hoop kan bring (Job, Psalms). 
 
6.15.3 Die nodige stof kan beskikbaar gestel 
word, sodat gesinne en kleingroepe mekaar in 
die lig van die moeilike omstandighede kan 
ondersteun en in hulle geloof kan opbou en hulle 
kan help om die regte besluite (etiese beslissings) 
in die lig van die Skrif te kan maak. 
 
6.15.4 Leiding kan gegee word oor hoe die 
Here se Woord toepaslik in die prediking bedien 
kan word, om lidmate toe te rus om die uitdagings 
te hanteer. 
 
6.15.5 Wenke kan gegee word oor hoe die 
liturgie en die sakramente gebruik kan word tot 
geloofsversterking in krisistye. 
 
6.15.6 Daar kan verder besin word oor die 
aard en inhoud, sowel as die praktyk van gebed 
in ’n tyd soos hierdie. 
 
16.5.7 Geleenthede vir gesprek en getuienis, 
waar lidmate kan reageer op hulle ervaring met 
God in die krisistye van hulle lewe, kan geskep 
word. 
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6.16 BEDIENING VIR ONDERLINGE 
SORG 
 
Ontwikkel ’n kultuur van omgee, waar gelowiges 
ten spyte van hulle verskille in Christus na mekaar 
kan uitreik, begrip vir mekaar se omstandighede 
kan hê en mekaar kan ondersteun. 
 
6.16.1 Aangesien daar Christene aan beide 
kante van die spektrum is, (grondbesitters en 
grondeisers; mense wat verkies om te verkoop en 
wat verkies om te bly) moet daar steeds gewerk 
word aan hulle verhouding met mekaar.  Elke 
persoon se keuse moet gerespekteer word. 
 
6.16.2 Daar is ’n positiewe gesindheid by 
baie boere, aangesien dit ook in hulle en in 
landsbelang is dat die proses van 
grondhervorming suksesvol sal afloop.  
Ongelukkig is daar ook baie frustrasies as gevolg 
van mense wat die proses probeer uitbuit en 
administratiewe rompslomp, wat die vertroue in 
die proses baie skade aandoen.  As Christene 

moet daar gewerk word 
aan negatiewe 
gesindhede.  Christene 
word juis uitgedaag om 
ook in hierdie 
omstandighede die vrug 
van die Gees te dra 
(Galasiërs 5:22 en 23). 

 
6.16.3 Kweek ’n wedersydse begrip vir 
mekaar, naamlik van lidmate vir mekaar en 
stedelinge vir die boeregemeenskap.  Dit kan 
gedoen word deur eerlik en onbevooroordeeld na 
mekaar se verhale te luister.  Daar moet gehoor 
word dat die landbougemeenskap tans onder druk 
is en dat dit nie goed gaan met baie boere nie.  
Daarom het hulle, onder meer, ’n behoefte dat 
daar ’n tydsbeperking vir afhandeling sal wees, 
sodat die onsekerheid tot ’n einde kan kom. 
 
6.16.4 Gemeentes en gemeenskappe kan 
toegerus word om onafhanklike 
gespreksgeleenthede te skep, waar mense met 
mekaar kan praat en hulle verhale met mekaar 
kan deel.  Hulle moet gehelp word om insig in die 
effek van die proses van verandering op mense te 
kry en hoe dit bestuur kan word. 
 
6.16.5 Geleenthede kan geskep word waar die 
leiers in die gemeenskap en gemeente mekaar 
ontmoet en hulle vrese kan deel, begrip vir 
mekaar kan ontwikkel en mekaar kan ondersteun. 
Die leiers moet aangemoedig en toegerus word 
om pro-aktief op te tree. 
 
6.16.6 Die gewone pastorale versorging van 
die lidmate deur die ampsdraers moet nie 

onderskat word nie.  Kerkrade moet indringend 
oor hulle taak besin en verantwoordelikheid vir die 
geestelike versorging van die gemeente aanvaar.  
Daar moet veral aan die verhoudings binne 

gesinne, wat deur die 
grondeise geraak word, 
aandag gegee word. 
 
6.16.7 Daar moet 
verhoudings gebou word 
met die leiers en die 
rolspelers in ander kulture 

en gemeenskappe.  Interkerklike skakeling 
(ekumene) en intrakerklike skakeling met die oog 
op samewerking is ’n groot uitdaging waaraan 
gewerk moet word. 
 
6.16.8 Mense wat getraumatiseer is, moet 
verkieslik by ’n ondersteuningsgroep ingeskakel 
word, waar hulle mekaar kan ondersteun.  Dit is 
veral belangrik dat gesinne, en met name die 
kinders en eggenotes, by die groepe betrek word.  
Indien die gemeenskap en gemeente self dit nie 
kan doen nie, moet die kerkverband hulp verleen. 
 
6.16.9 Gemeentelike leiers en veral die 
leraars, moet in groepsverband deur kundige 
persone op die gebied van streshantering en 
traumabeleiding toegerus word om hulle lidmate 
en gemeentes te kan begelei. 
 
6.16.10 Waar die behoefte bestaan, moet die 
Kerk toesien dat daar gespesialiseerde hulp 
verleen kan word aan bejaardes, beroepsmense 
(boere), gesinne en huwelike, wat onder die druk 
ly en verbrokkel en kinders wat getraumatiseer is.  
Die nodige fondse moet vir die saak bewillig word. 
 
6.16.11 Die Sinode sal vroegtydig moet aandag 
gee aan die invloed van grondhervorming op die 
voortbestaan van gemeentes in hulle huidige 
formaat. 
 
6.16.12 Elke verleentheid is ’n geleentheid.  
Lidmate en gemeenskappe moet mekaar help om 
nuwe en kreatiewe moontlikhede te ontgin en 
om binne die nuwe spelreëls aan die prosesse in 
die samelewing deel te neem.  Suksesverhale in 
die verband kan baie beteken om mekaar te 
bemoedig en hoop te bring. 
 
6.17 BEDIENING VIR GETUIENIS 
 
As God se gestuurdes in die wêreld moet lidmate 
en gemeentes in die proses van grondhervorming 
optree as die lig vir die wêreld en die sout van die 
aarde, sodat ons hemelse Vader verheerlik kan 
word en mense tot geloof in Hom kan kom. 
 
6.17.1 Die Kerk kan deur getuienis help om die 
Christelike vertrekpunte en waardes vir die 
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grondhervormingsproses duidelik uit te spel.  Die 
duidelikste getuienis is om ook in krisistye getrou 
te bly aan die Bybelse eise deur met integriteit op 
te tree.  Christene moet voortdurend hulle eie en 
ander rolspelers se optrede hieraan toets en die 
vrymoedigheid neem om mekaar aan te spreek as 
daar in die optrede afgewyk word van dit wat die 
Here verwag. 
 
6.17.2 Die Kerk kan ’n Christelike 
perspektief op eienaarskap as bestuurder (nie 
besitter nie) van God se skepping gee.  Die 
gevare van ’n onverantwoordelike omgang met 
ons hulpbronne en die nadelige gevolge vir die 
land as geheel is deel van die Kerk se getuienis. 
 
6.17.3 Verkeerde persepsies en valse 
stereotipes by ons eie lidmate, in die 
gemeenskap en by die regering kan uitgewys en 
aangespreek word.  Dit vertroebel verhoudings en 
bemoeilik die proses. 
 
6.17.4 Die sosiale en ekonomiese gevolge 
wat die verlies van die kommersiële landbou op 
die gemeenskappe het, kan in samewerking met 
kundiges op hierdie terreine uitgespel word. 
 
6.17.5 Die Kerk kan help dat die nodige en 
toepaslike inligting voortdurend aan alle 
belanghebbendes gekommunikeer 
word.  Alle kommunikasiemediums kan 
gebruik word om die saak van 
grondhervorming duidelik en 
verstaanbaar te kommunikeer.  Die 
korrekte inligting moet deurgegee, die 
prosesse verduidelik en hulp moet 
verleen word om die korrekte inligting te 
bekom. 
 
6.17.6 Die Kerk kan help om toe te sien dat 
reg en geregtigheid teenoor alle partye geskied.  
Onreg moet uitgewys en korrupsie moet in 
Christelike liefde aan die kaak gestel word ter 
wille van die waarheid (Efesiërs 4:15).  Naas die 
Bybelse riglyne, kan bestaande meganismes soos 
die handves vir menseregte, politieke beleid, die 
regstelsel, neergelegde prosedures en wetgewing 
vir grondhervorming, ensovoorts gebruik word om 
te help om ’n kultuur van reg en geregtigheid te 
vestig. 
 
6.17.7 Die Kerk kan aan die lidmate leiding 
gee oor die hantering van die proses van 
verandering en konflik, ten einde die saak van 
God se koninkryk en die mense van die 
gemeenskap die beste te dien. 
 
6.17.8 Aangesien die Kerk nie die enigste 
rolspeler in die proses is nie, kan die Kerk ’n 
besondere bydrae lewer om te help om ’n 
netwerk van belangegroepe te vorm om saam te 

werk aan ’n mees bevredigende oplossing vir alle 
partye.  In die verband is die skakeling met ander 
Kerke van groot waarde. 
 
6.17.9 Deur met integriteit op te tree, verdien 
die Kerk die geleentheid om met ander rolspelers 
saam te werk met die doel dat die samelewing as 
sodanig hervorm kan word ten einde hoop te bring 
en ’n beter toekoms vir almal te skep.  Daar moet 
geskakel word met ander mense en organisasies 
in die gemeenskap wat dieselfde doel nastreef en 
waar daar gemeenskaplike waardes is.  Dit is 
belangrik om verhoudings op plaaslike, 
provinsiale en nasionale vlak met verskillende 
rolspelers uit te bou. 
 
6.17.10 Ontgin en skep verskillende forums.  
Bou verhoudings met nuwe rolspelers en bring 
mense binne hoorafstand van mekaar.  Dit is van 
onskatbare  waarde wie jy ken en wie jou ken.  Dit 
is belangrik dat vroue en die jeug (jonger mense) 
ook by die gesprek betrek moet word.  
 
6.18 DIE ROL VAN PREDIKANTE 
 
6.18.1 Aangesien predikante self vir baie jare 
ten nouste by proses van grondhervorming  
betrokke is, is hulleself getraumatiseer (sekondêre 

trauma) en moet hulle self 
ondersteuning en hulp kry.  
Hulle moet gewillig wees om 
by sulke ondersteunende 
programme in te skakel. 
 
6.18.2 Predikante moet op 
hoogte wees van die proses 
van grondhervorming en van 
die traumatiese effek wat dit 
op indiwidue en 

gemeenskappe het.  Hulle moet ook die erns van 
die saak besef.  Hulle moet besef dat dit ’n proses 
is wat uiteindelik almal, ook hulle, kan / gaan raak. 
 
6.18.3 Predikante moet in staat wees om die 
lidmate te begelei deur die traumatiese proses 
van grondeise.  In die verband moet hulle hulle 
lidmate pro-aktief inlig oor die moontlike effek 
wat dit wat gaan gebeur, op hulle geestelike en 
emosionele lewe kan hê.  As die eise afgehandel 
is, moet daar nasorg wees om hulle lidmate te 
help om aan te pas by die nuwe omstandighede. 
 
6.18.4 Die predikant moet self werk aan sy 
verhouding met die Here ten einde lidmate werklik 
geestelik te kan ondersteun, die Woord van die 
Here reg en toepaslik te kan bring, die gemeente 
te kan voorgaan in gebed, die erediens en liturgie 
sinvol te kan inklee, sodat dit van waarde vir die 
lidmate kan wees. 
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6.18.5 Die predikant moet toesien dat die 
kerkraad voorberei en toegerus is in hulle taak om 
die lidmate te ondersteun. 
 
6.18.6 Die predikant moet baie sensitief wees 
vir wat in die lewens van mense gebeur.  Daarom 
is dit belangrik dat hy/sy ook buite die gewone 
gemeentelike aktiwiteite verhoudings met hulle 
bou.  Geleenthede soos gemeenskaps- en 
polisieforums, aksies van die plaaslike stadsraad 
en nie-kerklike organisasies,  byeenkomste van 
boere en sakeleiers moet gebruik word om kennis 
te neem van wat in die gemeenskap gebeur en te 
help om netwerke te vorm. 
 
6.18.7 Predikante moet die leiding neem om 
uit te reik na ander kerke en hulle leiers en 
verhoudings met hulle opbou ten einde ’n 
gesamentlike Christelike stem in die gemeenskap 
te laat hoor en gesamentlike aksies te loods. 
 
6.19 ’N BYBELSE PERSPEKTIEF 
OP BESITTINGS 
 
6.19.1 Privaatbesit of eiendomsreg is die 
fondament in ’n kapitalistiese vrye mark.  Hoewel 
die Bybel nie hieroor afwysend is nie, is daar ook 
’n ander perspektief op ons besittings.  Die Bybel 
gebruik veral twee begrippe om die lewe van ’n 
Christen te beskryf, naamlik dissipels en 
pelgrims.  Dissipelskap beteken dat die gelowige 
’n lewenslange vakleerling van sy Meester is.  As 
dissipel gaan dit nie soseer om inligting of kennis 
oor God nie, maar om vaardighede te ontwikkel 
om in ’n groeiende verhouding met Hom te leef.  
Hierdie vaardighede word in goeie én in slegte tye 
aangeleer (2 Petrus 1:3 tot 7). 
 
6.19.2 As pelgrims is gelowiges op pad soos 
Abraham wat weggetrek het, sonder om te weet 
waar Hy sou kom (Genesis 12:1), soos Jesus vir 
wie die wêreld nie sy tuiste was nie (Lukas 9:58) 
en soos die eerste Christene wat vreemdelinge en 
bywoners op aarde was (1 Petrus 1:1).  Paulus 
het geweet dat ons aardse kaart en transporte 
altyd kwesbaar is, daarom het hy gesê dat ons 
burgerskap in die hemel is (Filippense 3:20).  Dit 
is nie gelowiges se taak om monumente te bou 
nie.  ’n Monument sê: Ek het tot hier gekom.  ’n 
Volgeling van Christus is ’n pelgrim, wat net 
voetspore agterlaat wat sê: Ek was hier, maar ek 
is op pad, ek het aanbeweeg. 
 

6.19.3 As sodanig is ons nie besitters van God 
se aarde nie, maar bestuurders (rentmeesters) 
wat tot verantwoording geroep gaan word 
(Matteus 25:14 tot 30).  Daarom word Christene 
gewaarsku teen die versoeking van gierigheid.  
Dit is die sonde waarteen Jesus die meeste 
gewaarsku het.  Hy het gesê: “Julle kan nie God 
én Mammon dien nie.” (Matteus 6:24)  “Waar jou 
skat is, daar sal jou hart ook wees.” (Matteus 
6:21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.20 TAFELGESPREKKE 
 
6.20.1 Tafelgesprekke word gevoer oor die 
sake wat moontlik deur die Bedieninge hanteer 
kan word om gemeentes te help. 
 
6.20.2 Elke tafel bepaal minstens drie 
prioriteitsake vir elke Bediening. 
 
6.20.3 Afgevaardigdes om die tafels vertel 
mekaar hoe hulle gemeenskappe, wat nie deur 
grondeise geraak word nie, wel deur ander 
(soortgelyke) veranderinge in die land geraak 
word. 
 
6.20.4 Terugvoer oor die sake word op 
Indekskaarte geskryf. 
 
6.21 DIENSGROEP 
 
6.21.1 Die volgende lede het die kern van die 
Diensgroep gevorm: 
 
Ds Daan Botha 
Ds Thinus Prinsloo 
Ds Dion van Dyk 
Dr Trix Truter 
Dr Hancke van Blerk 
Broer Lukas de Waal 
Broer Dawie Boers 
Broer Dirk Scholtz 
Broer Klaus Schultz 
Broer Japie Middel 
Ds Henry van der Schyff 
Dr Danie Dreyer - fasiliteerder 

 
 
 



 
 
7. Bediening vir Aanbidding 
 
 

 
62   Agenda 2007  

7.  BEDIENING VIR AANBIDDING 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag is as inligting bedoel oor die 
werksaamhede van die Bediening. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes kan kommentaar op Indekskaarte 
skryf. 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die embleem van die Bediening 

is geneem uit die 
oorspronklike embleem 

van die Sinode. 
 

Persone 
in aanbidding. 
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7.  BEDIENING VIR AANBIDDING 
 

’n Droom van gemeentes, waar lidmate God ontmoet en aanbid  
in verheerlikende en heerlike  ontmoetings. 

 
 

7. INLEIDING 
 
7.1 Die Bediening vir Aanbidding se taak is 
om se verhouding met God en alles wat daarop 
betrekking het uit te lig en te beklemtoon. 
Woordbediening, die erediens, en  spiritualiteit 
vorm derhalwe die hooffokusareas van die 
bediening.  Alle projekte en aktiwiteite het ten doel 

om ’n konstruktiewe bydrae te lewer te bevordering 
van een of meer van hierdie fokusareas.  
Ondersteuning word ook gebied vir die 
projekgroepe wat aan die vier prioriteite van die 
sinode werk. 
 

PROJEKTE EN AKTIWITEITE 
 

7.2 WOORDWYSER 
 
7.2.1 Dagboek 
 
7.2.1.1 Die eenvoudige doel van 
Woordwyser Dagboek is om lidmate en 
kleingroepe te help om die Woord beter te 
verstaan; dis ’n “wyser” na die “Woord.”  
Hiermee saam word die “meesterverhaal” 
van die evangelie ook elke jaar oorvertel, 
deurdat die kerklike jaar prominent aan die 
orde kom. 
 
7.2.1.2 Die Woordwyser bestaan uit 
dagstukkies wat ’n verklaring gee van ’n 
Skrifgedeelte, asook uit weeklikse riglyne vir 
kleingroepbyeenkomste.  
 
7.2.1.3 ’n Siklus van sewe jaar is vanaf 2001 tot 
en met vanjaar voltooi. Elke Bybelboek is 
sistematiese deurgelees. 

 
7.2.1.4 Volgende jaar begin ’n nuwe siklus van 
drie jaar waartydens die aangrypende “storie” van 
die ontstaan van die Bybel self vertel word. 
Seleksies uit Bybelboeke word in 
onstaansvolgorde behandel, sodat die leser gehelp 
word om elke gedeelte van die Bybel teen die 
historiese agtergrond van die ontstaanstyd 
daarvan te verstaan. So wil ons graag lesers help 
om God se stem deur die eeue heen te hoor 
weerklink. 
 
7.2.1.5 Verkoopsyfers toon volgehoue 
belangstelling.  Van die 2006-Woordwyser 
Dagboek is 2175 kopieë verkoop en van die 2007 
uitgawe 2430 kopieë. 
 
7.2.2 Eksegetiese en Liturgiese riglyne 
 
7.2.2.1 Vir predikante, eredienswerkgroepe en 
kinderbedieners is ’n bykomende publikasie, die 
Woordwyser Eksegetiese en Liturgiese Riglyne 
ontwikkel. Dit sluit baie nou aan die by die 
Dagboeke, sodat dit moontlik is om eredienste en 
kindereredienste aan dieselfde tema te wys as 
waarmee die kleingroepe en lidmate in hulle 
stiltetyd mee besig is. 
 
7.2.2.2 Deur middel van hierdie publikasie is 
baanbrekerswerk gedoen op liturgiese gebied en 
kon die Sinode van Oos-Transvaal ook ’n baie 
groot bydrae tot die ontwikkeling van die nuwe 
eredienshandleiding van die NG Kerk lewer. 
 
7.2.2.3 Van hierdie publikasies is 280 kopieë 

gedurende 2006 verkoop en 335 kopieë in 
2007.  
 
7.2.3 e-Bybelskool 
 
7.2.3.1 Hierdie produk is vir leraars, wat 
lidmate graag wil begelei tot ’n dieper 
verstaan van die Woord.  Lesings kan 
gratis van die webwerf afgelaai word. Sewe 
reekse het al verskyn en ongeveer 400 
persone het lesings afgelaai.  

 
7.3 SANG EN MUSIEK 
 
7.3.1 Die Sinode van Oos-Transvaal lewer ook 
’n hoogs oorspronklik bydrae tot die Afrikaanse 
liedereskat van die kerk. Op hierdie manier hoop 
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ons om die aanbiddingsbelewenisse van 
gelowiges tydens eredienste te verryk.  
 
7.3.2 ’n Paar begaafde persone (Fransa Caltiz, 
Wilma Davel en Uli Trümpelmann) het by ’n paar 
geleenthede onder leiding van Tertius Erasmus 
bymekaargekom om hieraan te werk. ’n Hele 
aantal oorspronklike liedere, asook vertalings van 
gewilde Engelse liedere het die lig gesien. 
 
7.3.3 Tydens die sinodesitting sal 
sinodegangers die geleentheid kry om van hierdie 
liedere te hoor en saam te sing.  Daar word ook ’n 
CD in die vooruitsig gestel, wat deur 
kleingroep sinvol aangewend kan word. 
 
7.4 HUISGODSDIENS 
 
7.4.1 Hancke van Blerk (Sameroeper), Tertius 
Erasmus en Jaco van Niekerk is tans besig om in 
hul eie gemeentes (onderskeidelik Piet Retief, 
Middelburg-Suid en Ermelo) ondersoek in te stel 
na die hervestiging van huisgodsdiens binne ons 
Sinode. 
 
7.4.2 In elk van  die genoemde gemeentes is 
daar ten minste tien gesinne, wat hulself bereid 
verklaar het om ten minste drie keer per week 
huisgodsdiens te hou. 
 
7.4.3 Deur die loop van die projek, wat 
nog in sy kinderskoene is, sal gekyk word 
na ’n realistiese frekwensie van 
huisgodsdiens vir ons tyd asook na 
verskeie metodes hoedat so ’n gesinsritueel binne 
huisgesinne gevestig kan word. 
 
7.4.4 Hoewel die gesinsamekoms rondom die 
Woord plaasvind, moet dit nie styf en formeel wees 
nie, maar, soos uit Deuteronomium 6 blyk, ’n 
natuurlike deel van die daaglikse gesinsinteraksie 
vorm.  Daar moet ’n wisselwerking wees tussen die 
formele gedeelte en die 
ontspanningselement. 
 
7.4.5 Tydens die sitting van die 
Algemene Sinode het dit bekend geword 
dat die Algemene Sinode se Taakspan 
Kategese, in samewerking met die Taakspan vir 
die Seisoen van Luister, vanjaar ’n boek, God 
praat - leef luisterryk vir families, in 2007 sal 
uitgee.  Dit is ’n handleiding vir families en gesinne 
om op ’n luisterryke manier huisgodsdiens te hou 
aan die hand van die verhale van 40 karakters uit 
die Bybel.  Verskeie besonderhede is beskikbaar 
op die webblad:  http://jeugfokus.org.za  
 
7.5 VISUELE IN DIE EREDIENS 
 
7.5.1 Die ontwikkeling van tegnologie 
stoom onverstoord voort en dit maak nuwe 

kommunikasie moontlikhede vir die evangelie oop. 
Dit is egter nie altyd maklik en eenvoudig om van 
die moderne tegniese hulpmiddels sinvol binne ’n 
erediens aan te wend nie; trouens, dit kan dikwels 
’n ernstige kommunikasiesteurnis veroorsaak. 
 
7.5.2 Om gemeentes en eredienswerkgroepe 
hiermee behulpsaam te wees, is ’n konferensie in 
Maart vanjaar by Lynnwoodrif gereël, wat deur 
ongeveer tagtig mense bygewoon is.  Onderwerpe 
wat aan die orde gekom het was: 
 
7.5.2.1 Die eiendomlike van die gereformeerde 

erediens (Marius Maree). 
 
7.5.2.2 Visuele tegnologie in diens van 
die evangelie (Immanuel van Tonder). 
 
7.5.2.3 Liturgiese momente kreatief 

hanteer (Ferdie Clasen). 
 
7.5.2.4 Kreatiewe potensiaal van die 
preekinleiding (Hancke van Blerk) 
 
7.5.2.5 Visuele materiaal in die erediens (Johan 
Laubscher). 
 
7.5.2.6 Simbole en visuele in die kerklik jaar 

(Gerhard Bothma). 
 
7.5.3 Die DVD (stel van drie) van hierdie 
geleentheid is beskikbaar ten R130.  Dit 
word sterk by gemeentes aanbeveel. 
 

7.6 DIE SEISOEN VAN LUISTER 
 
7.6.1 Die Seisoen van Luister is besig om 
dwarsdeur die land stoom op te tel. Die waardes 
van die Seisoen is besig om gevestig te raak en dit 
is besig om ’n merkbare invloed op die spiritualiteit 
van lidmate en so op die kerk as geheel uit te 
oefen. 

 
7.6.2 Die voordeel van die benadering 
van ’n seisoen eerder as ’n jaar, is dat dit 
nie inbreuk maak op die gewone aktiwiteite 
van ’n gemeente en hulle visie en program 
nie, maar ’n sinvolle aanvulling daarvan. 

 
7.6.3 Die doel van die Seisoen van Luister is 
derhalwe nie om spesiale programme te loods nie, 
maar om gemeentes en gelowiges te help om die 
belangrike waardes van luister ’n integrale deel 
van hulle geloofsbelewing te maak. 
 

7.6.4 Die waardes wat bevorder word is: 
 
leerbaarheid 
vertroue 
deernis 
openheid 
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7.6.5 Om hierdie waardes in gelowiges se 
lewens in te bou, is ’n luistersiklus ontwerp. Hierdie 
luistersiklus het wye aanwendingsmoontlikhede.  
Dit kan gebruik word: 
 
vir persoonlike stiltetyd 
vir huisgodsdiens 
vir kleingroepbyeenkomste 
vir kerkvergaderings 
vir kategesegroepe 
vir retraits 
 
7.6.6 Die luistersiklus bestaan uit drie groot 
bewegings – rus, hoor en leef. 
 
7.6.6.1 Die rus-beweging help mense om in ons 
gejaagde lewe tyd te maak om voor God tot rus te 
kom. 
 
7.6.6.2 Die hoor-beweging help gelowiges om uit 
verskillende hoeke te luister na wat God vir ons in 
die Bybel sê.  (Tydens hierdie beweging luister ons 
na die Woord – waarvoor die waarde leerbaarheid 
belangrik is.  Ons luister ook na mekaar – 
waarvoor die waarde van vertroue belangrik is. En 
derdens luister ons ook na ander die tye – 
waarvoor die waarde van deernis belangrik is.) 
 
7.6.6.3 Die leef-beweging help gelowiges om met 
hulle lewe te antwoord. (Hiervoor is die waarde van 
openheid belangrik.) 
 
7.6.7 Die volgende publikasies is beskikbaar en 
kan bestel word by Bybel-Media (0860 26 33 42) of 
by www.bmedia.co.za.  
 
God praat – leef luisterryk (begeleiers) @R30.00 
God praat – leef luisterryk (groeplede) @R5.00 
Pakket (een begeleiersgids en tien vir groeplede) 
@R49.00 
God praat – leef luisterryk (vergaderings) 
@R44.00 
God praat – leef luisterryk (CDROM en DVD) – 
gratis versprei 
 
7.6.8 Bykomende hulpmiddels 
 
Boek: Ontmoetings met die lewende God – Coenie 
Burger 
Deelnemersgids (en DVD) vir kleingroepe: 
Ontmoetings met die lewende God – Nico Simpson 
Boek: Neem, lees! Hoe ons die Bybel hoor en 
verstaan – Dirkie Smit 
DVD:  Luister doelgerig diensbaar – Malan Nel 
 
7.6.9 ’n Baie belangrike publikasie is die boek 
oor luistervergaderings. Daar is in die verlede 
tydens kerkvergaderings te min gemaak van die 
proses van geloofsonderskeiding. Daar is nie 
doelbewus en sistematies na die stem van die 

Here geluister nie.  Hierdie boek kan ’n belangrike 
bydrae lewer tot ’n nuwe bewuswording van God 
se teenwoordigheid wanneer gelowiges in ’n 
vergadering saam moet besluit oor die koers en 
rigting van die kerk of gemeente. 
 
7.6.10 Gemeentes word dringend aangemoedig 
om luister deel van hulle daaglikse handel en 
wander te maak. So kry God inspraak in ons 
lewens. 
 
7.7 RETRAITS EN GEESTELIKE 
VERRYKING 
 
7.7.1 Daar word beoog om gedurende 2008 
retraits en ander geestelike verrykingsgeleenthede 
van sinodale kant te ondersteun en waar nodig te 
reël en aan te bied. 
 
7.7.2 Die konsep van die predikant as 
geestelike begeleier (spiritual director) sal ook 
aandag geniet. 
 
7.7.3 Intussen word predikante en lidmate 
steeds aangemoedig om die Emmaus Walk mee te 
maak.  Dit is ’n 72-uur geestelike 
verrykingsgeleentheid, wat reeds ’n groot impak 
gehad het op talle mense se lewens. In die 
sinodale gebied is daar drie gemeenskappe wat 
onderskeidelik gesentreer is in Pretoria, 
Middelburg en Nelspruit. 
 
7.8  STUDIE EN EKSPERIMEN-
TERING 
 
7.8.1 Daar word tans aandag gegee aan twee 
belangrike bykomende sake: 
 
7.8.1.1 Die ontwikkeling van ’n gereformeerde 
gebedsteologie. 
 
7.8.1.2 Navorsing oor en eksperimentering met 
eredienste wat aanklank vind by mense met ’n na-
moderne lewensingesteldheid. 
 
7.8.2 Predikante en lidmate word uitgenooi om 
hierby betrokke te raak.  Eersgenoemde saak word 
hanteer deur  Eduan Naudé en laasgenoemde 
deur Freddie Schoeman. Afgevaardigdes sal 
tydens die vergadering met behulp van 
indekskaarte hulle name kan deurgee. 
 

ANDER SAKE 
 
7.9 NUWE EREDIENSHANDLEIDING 
 
7.9.1 Na bykans twintig jaar het ’n nuwe 
eredienshandleiding vir die NG Kerk verskyn. Dit is 
deel van ’n voortgaande projek om nuwe liturgieë 
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en formuliere vir gebruik in die kerk tydens 
eredienste en by ander geleenthede beskikbaar te 
stel. Die nuwe handleiding, bied ’n basis waarop 
daar in die toekoms gebou kan word. 
 
7.9.2 As bydrae tot hierdie 
projek, beoog die Bediening vir 
Aanbidding om ’n addisionele 
publikasie met ’n seleksie uit die 
liturgieë en formuliere wat oor die 
jare in Woordwyser  verskyn het die 
lig te laat sien. 
 
7.9.3 Vir die erediens – ’n 
handleiding, gee aandag aan die 
aard van die erediens asook riglyne 
vir die inrigting van die erediens en 
die hantering van die onderskeie 
elemente in die erediens. Daar word wegbeweeg 
van ’n rigiede vorm na ’n meer dinamiese inrigting 
binne ’n meer vaste raamwerk. Dié publikasie het 
ten doel om wenke in hierdie verband te gee. Daar 
word ook ruim aandag gegee aan die kerklike jaar 
en verskeie voorbeelde van liturgieë word as 
riglyne aangebied.   
 
7.9.4 Die hoop is dat hierdie publikasie, 
waartoe die Sinode van Oos-Transvaal geen 
geringe bydrae gelewer het nie, eredienste in die 
NG Kerk (en ook ander kerke) sal verryk. 
Gemeentes, predikante en eredienswerkgroepe 
word aangemoedig om hiervan gebruik te maak. 
 
7.10 DOOP 
 
7.10.1 Volledigheidshalwe word die besluit van 
die Algemene Sinode geplaas: 
 
Een: Die Algemene Sinode neem bogenoemde 
verslag in ontvangs as vertrekpunt vir omvattende 
gesprek aangaande doop en doopviering. 
 
Twee: Die Algemene Sinode bevestig dat die 
christelike doop vanuit die radikaliteit van die 
genade, as onherhaalbaar beskou moet word. 
 
Drie: Met groot begrip vir die kragtige betekenis 
van simbole en rituele en met behoud van die 
christelike doop as eenmalige sakrament (vir 
kinders en volwassenes) dra die Algemene Sinode 
dit aan Sinodes op om te besin oor toepaslike 
rituele waardeur gedoopte lidmate van die 
werklikheid van God in hulle lewe kan getuig. 
 
Vier: Sodanige rituele sou ook net gevier kon 
word deur persone wat hulle christelike doop 
erken. 
 
Vyf: Die Algemene Sinode gee aan Algemene 
Diensgroep Gemeente Ontwikkeling opdrag om die 
Sinode te bedien met ’n eenvoudige en helder 
beleid en voorstelle aangaande doop, doopviering, 

kindernagmaal en kategese, wat beide ons tradisie 
en die praktiese bedieningskonteks van ons dag in 
ag sal neem. 
 

7.10.2 Met verwysing na punt drie 
hierbo: Om ’n sinvolle bydrae te lewer 
wil die Bediening van Aanbidding 
predikante en lidmate uit die gebied van 
die Sinode van Oos-Transvaal uitnooi 
om ’n studiegroep te vorm wat aandag 
aan hierdie saak kan gee. Verslag sal 
dan aan die volgende sitting van die 
Sinode van Oos-Transvaal gelewer 
word met die oog op die Algemene 
Sinode van 2011.  
 
7.10.3 Geleentheid sal tydens die 
vergadering gegee word vir 

belangstellendes om hulle name op te gee. 
 
7.11 ANDER BESLUITE VAN DIE 
ALGEMENE SINODE 
 
7.11.1 Besluite van die Algemene Sinode 
rakende sake soos kerkmusiek, veranderings aan 
die kerkorde, die gereformeerde identiteit van die 
NG Kerk en die roepingsverklaring sal waar 
toepaslik aandag geniet by die voortgaande 
werksaamhede van die Bediening vir Aanbidding. 
 
7.12 BYBELGENOOTSKAP VAN 
SUID-AFRIKA 
 
7.12.1 Ds Lourens Geldenhuys was die afgelope 
jare die Bybelgenootskap se verteenwoordiger in 
die sinodale gebied.  Hy het ook vergaderinge van 
die Diensspan van die Bediening bygewoon. 
 
7.12.2 Die verslag oor hulle werksaamhede het 
reeds by elke ring gedien.  Uit die verslag kan die 
volgende genoem word: 
 
7.12.2.1 ’n Bedrag van R1 629 787 is die afgelope 
boekjaar deur gemeentes en individue uit die 
Sinode van Oos-Transvaal vir Bybelproduksie en 
Bybelvoorsiening bygedra.  Dit is R16,31 per 
belydende lidmaat, wat ’n 
styging van 12,5% op die vorige 
jaar se bydraes is. 
 
7.12.2.2 Dit bly steeds die 
doelwit van die Bybel-
genootskap om ’n standaard 
Bybel bekostigbaar beskikbaar 
te stel.  Daarvoor is tans R22,00 
per belydende lidmaat per jaar 
nodig. 
 
7.12.3 Ds Lourens Geldenhuys het vanaf Mei 
2007 as Hoof: Bedryf / Bybelverspreiding by die 
hoofkantoor in Belville begin werk. 
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7.12.4 Hy is opgevolg deur ds Dirk Taljaart. 
 
7.13 AFSLUITING 
 
Die Bediening vir Aanbidding vertrou dat  
werksaamhede tot bevrediging van die Sinode 
verrig is. 

 
Freddie Schoeman (Diensleier) 
Hancke van Blerk 
Eduan Naudé 
Jaco van Niekerk 
Tertius Erasmus 
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8.  BEDIENING VIR GETUIENIS 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as inligting oor die die wyse waarop 
die Bediening aan die “operasionele” sake aandag gegee het.  
 
Punt twee: Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word. 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Die embleem van die Bediening 

is geneem uit die 
oorspronklike embleem 

van die Sinode. 
 

Persone 
wat die Evangelie 

uitdra. 
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8.  BEDIENING VIR GETUIENIS 
 

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

8.1. INLEIDING 
 
8.1.1 Die Bediening vir Getuienis is die Sinode 
se Bediening wat op die grense funksioneer.  In 
hierdie Bediening ontmoet ons ander Kerke en 
godsdienste, ander burgerlike organisasies en 
instellings, en praat ons oor die groot uitdagings 
van ons land en ons wêreld.  Só probeer ons 
gemeentes en lidmate begelei om hoop te bring op 
die plekke waar hulle elke dag hierdie grense 
oorsteek. 
 
8.1.2 Die Diensspan vir Getuienis het na 
afloop van die sinodesitting van 2003 besluit om vir 
die voorsienbare toekoms op sewe prioriteite te 
fokus, naamlik Gemeentemobilisering en 
bemagtiging, Wêreldsending, Kerkeenheid, 
Gesamentlike Getuienisforum, Christelike leer en 

lewensstyl, HIV/Vigs en Armoede.  In die afgelope 
twee jaar het die saak van die Ekologie en ons 
invloed op ons omgewing ook op ons tafel geland.  
Dit is beslis een van die grootste uitdagings van 
ons tyd waarvoor ons ’n getuienis en praktiese 
oplossings sal moet formuleer. 
 
8.1.3 Die Sinodale Diensraad het verder ons 
opdrag uitgebrei om ook voorsiening te maak vir  
die daadgetuienis van die Sinode in die 
samelewing.  Dit beteken dat die werk van die 
Christelike Welsynsraad (CWR) by ons Bediening 
inskakel en lede is benoem vir beide die Getuienis 
Diensspan en die Sinodale Getuienisforum.  
 
8.1.4 Die Diensgroepe het na ’n aanvanklike 
periode van navorsing en gesprekvoering, in die 
laaste twee jaar méér begin fokus op praktiese 
projekte wat gemeentes kan dupliseer in hulle eie 
omgewing, onder andere die Armoede, Vigs en 
Ekologie-projekte.  Ander projekte is weer 

georganiseer om predikante toe te rus vir hulle 
werk in die gemeentes. 
 
8.1.5 Nòg ’n ontwikkeling was dat die 
meerderheid van ons werk in vennootskap met die 
VGKSA gedoen is.  Soms was die vennootskappe 
op gemeentevlak in die vorm van getuienisforums 
met plaaslike VGKSA gemeentes, ander was weer 
op ringsvlak of sinodevlak deur die Sinodale 
Getuienisforum ontwikkel.  Dit is nie net belangrik 
vir verhoudinge en die kerkeenheidsproses dat ons 
moet saamwerk nie, maar dit het ook die kwaliteit 
van ons projekte verbeter.  
 
8.1.6 Vir die Bediening vir Getuienis is dit ’n 
voorreg om soos volg verslag van die 
werksaamhede van die afgelope twee jaar te doen. 
 
8.2 PERSONEEL 
 
8.2.1 Die Bediening vir Getuienis is 
onderverdeel in agt Diensgroepe, wat elk aan ’n 
spesifieke fokusarea aandag gee. 
 
8.2.2 Gemeentemobilisering en bemagtiging:  
Diensgroepleier ds Anton Doyer. 
Kerkeenheid:  Diensgroepleier ds Jan van Zyl. 
Armoede:  Diensgroepleier dr Arno Meiring. 
HIV/Vigs:  Diensgroepleier dr Montagu Murray. 
Gesamentlike Getuienis:  Diensgroepleier dr Arno 
Meiring. 
Wêreldsending:  Diensgroepleier ds Danie Louw. 
Christelike leer en lewenstyl: Diensgroepleiers di 
Darius Botha en Erik Immelman. 
Ekologie:  Diensgroepleier ds Jannie van Eeden. 
Verteenwoordiger op die Swazilandse 
Sendingkommissie (SwSK):  ds Danie Louw. 
Verteenwoordiger vir die Gesamentlike 
Sendingkommissie vir Mosambiek (GSM): ds Carl 
Louwrens. 
 
8.2.3 Diensspan 
 
8.2.3.1 Die Diensspan van die Bediening vir 
Getuienis het tot 30 Junie 2007 bestaan uit prof 
Piet Meiring (voorsitter), ds Darius Botha 
(ondervoorsitter), dr Arno Meiring (skriba), 
ouderling Carol Marais en ds Erik Immelman. 
 
8.2.3.2 Dr Arno Meiring is as nuwe Diensleier by 
die Sinodale Diensraad aanbeveel, na die vertrek 
van prof Piet Meiring. 
 



 
 
8. Bediening vir Getuienis 
 
 

 
70     Agenda 2007  

FOKUSAREAS 
 
8.3 GEMEENTEMOBILISERING EN 
BEMAGTIGING  
 
8.3.1 Waarom die behoefte aan 
mobilisering? 
 
8.3.1.1 Volgens die Roepingsverklaring 2002 
sien die NG Kerk haarself as ’n missionêre Kerk:  
“Daarom wil ons as Kerk die Woord van die Here 
tydig en ontydig verkondig en orals getuienis aflê 
van die hoop wat in ons leef.”  In die verslag voor 
die jongste Algemene Sinode sê die Algemene 
Diensgroep vir Diens en Getuienis (ADGO):  
“Jesus se roeping tot navolging van Hom 
veronderstel dat alle gelowiges voltydse dissipels 
is. … Alle gelowiges is sodoende sendelinge.” 
 
8.3.1.2 Die ADGO onderstreep hierdie waarheid 
in hulle verslag voor dieselfde Sinode: “Sluit die 
missio Dei die missio ecclesiae, die sending van 
die Kerk uit?  Natuurlik nie!  Die sending van God 
mond uit in die sending van die Kerk”  En: “Kerk en 
sending kan nooit van mekaar geskei word nie.  
Die Kerk leef vir die sending; dit is die bestaanrede 
van die Kerk.”  Met verwysing na 2 Korintiërs 3 
vers 2 en 3 skryf prof David Bosch: Reeds deur 
hulle bestaan en nog voordat hulle aktief enige 
grense na die wêreld oorgesteek het, is die 
gelowiges “’n brief van Christus … geken en 
gelees deur alle mense.” 
 
8.3.1.3 Wat egter so vanselfsprekend voorkom, 
is met verloop van jare en om baie redes op die 
agtergrond gedwing deur ’n self-ingekeerdheid. 
Prof Bosch wyt dit deels aan institusionalisering as 
hy konstateer: “Die Griekse voorliefde vir 
abstraksie en die Romeinse voorliefde vir 
sistematisering het met verloop van tyd aan die 
Middeleeuse kerk haar voorkoms van byna 
volledige onbeweeglike versteendheid gegee. Die 
Prostestantse Reformasie was daarteenoor ’n 
“gebeurtenis” wat egter ná sy lenteperiode 
dieselfde weg van verinstitusionalisering opgegaan 
het.” 
 
8.3.1.2 Die mobilisering van die Kerk as 
korrektief op die kruipende gevaar van stolling, is 
daarom altyd ’n saak van uiterste belang vir die 
Kerk in Konteks. 
 
8.3.2 Is daar gemeentes wat formeel 
betrokke is by ’n mobiliseringsproses? 
 
8.3.2.1 Mobilisering is inderdaad ’n prioriteit op 
die agenda van ons Sinode.  Die gevolg daarvan is 
dat ’n aantal gemeentes besig is met die 
opwindende reis vanaf ’n instandhoudings-
gerigtheid tot ’n missionêre bestaanswyse.  Dit 

word gedoen onder die leiding van die Suider 
Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes 
(SAVGG).  Gemeentes in Oos-Transvaal wat 
ingeskakel is: Skuilkrans, Phalaborwa, Pierre van 
Ryneveld en Halfweghuis.  Kingfisher 
Mobiliseringsentrum (KMS). Betrokke gemeentes: 
Alkmaar, Barberton, Carolina, Chrissiesmeer, 
Machado-Boven, Morgenzon, Lydenburg-Suid, 
Nelspruit-Westergloed, Ohrigstad en Witrivier. 
 
8.3.3 Wat behels so ’n proses kortliks en 
wat is die uitkomste? 
 
8.3.3.1 Hoewel daar uiteraard kleiner verskille in 
aanpak sal wees tussen bogenoemde twee 
instansies, is die ooreenkomste in doel, proses en 
verwagte resultate opvallend. 
 
8.3.3.2 Die doel is begeleiding van gemeentes 
om lig vir die wêreld te wees (Matteus 5:14 tot 16) 
op so ’n wyse dat: 
 
Een: Die Naam van die Here verheerlik word. 
 
Twee: Die nood van die wêreld holisties 
aangespreek word. 
 
Drie: Die geloofsgemeenskap self toenemend 
koninkryksgerig leef. 
 
8.3.3.3 Die proses verloop soos volg: 
 
Een: ’n Gemeente verbind haarself vir ’n 
tydperk van ten minste drie jaar. Die 
veronderstelling waarmee gewerk word, is nie dat 
gemeentes onkundig is en dat KMS en SAVGG 
oor alle wysheid beskik nie, maar dat mobilisering 
’n interaktiewe proses is waarin saam gesoek word 
na die roeping/wil van die Here vir die spesifieke 
geloofsgemeenskap in haar konteks. 
 
Twee: Daarom spreek dit vanself dat baie tyd 
aan luister bestee word: luister na die Woord en 
die Gees (gebed), maar ook na die mens in sy 
totale nood.  
 
8.3.3.4 Die verwagte uitkomste op die 
mobiliseringspad is: 
 
Een: Gemeentelede ken en verstaan hulle 
identiteit; Gemeentelede ontdek hulle goddelike 
roeping vir vandag; Gemeentelede ontwikkel hul 
Godgegewe potensiaal en gawes om lig vir die 
wêreld te wees. 
 
Twee: Leiers en lede in die 
geloofsgemeenskap is bemagtig om hul roeping 
prakties uit te leef. 
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Drie: Gemeentelede implementeer 
gebalanseerde praktiese bedieninge wat ’n verskil 
maak aan die nood van die wêreld. 
 
Vier: Gemeentelede verbind hulleself tot 
dissipelmaking, wat lei tot die inskakeling by 
bestaande geloofsgemeenskappe en die vestiging 
van nuwes. 
 
8.3.4 En as ons meer wil weet? 
 
SAVGG: Dr Frederick Marais. Tel 021 808-3265, 
E-pos: jfm@sun.ac.za. 
Dr Theo Marais Tel 011 679-3655, sel 082 570 
0769, E-pos: theomngk@iafrica.co.za. 
KMS: Ds Johann Theron. Tel 021 913-0909, sel 
082 414 7668, E-pos: jtheron@xsinet.co.za. 
Sarel Loots. Sel 083 600 9863, E-pos: 
ghoeks@iafrica.com. 
Anton Doyer. Tel 013 238-0260, sel 082 623 9246, 
E-pos awdoyer@lantic.net. 
 
Onthou: ’n Missionêre bestaanswyse lê nie aan die 
hart van kerkwees nie, dit is die hart van kerkwees! 
 
8.4 KERKEENHEID  

 
8.4.1 Sedert die vorige sinodesitting (2005) 
het die Diensgroep twee projekte beplan met die 
oog op die bevordering en stimulering van 
gesprekvoering op die plaaslike vlak oor 
kerkhereniging. 
 
8.4.2 Die eerste projek was gemik op 
gesprekvoering met die ringe.  Dit het egter onder 
ons aandag gekom dat die Sinodale Diensraad 
dieselfde beoog het met drie byeenkomste in die 
sinodale gebied – Lydenburg, Pretoria en 
Middelburg. Die Diensgroep vir Kerkeenheid het 
hulle heelhartige ondersteuning aan hierdie projek 
verleen as ’n uiters belangrike projek om dieselfde 
oogmerke van die Diensgroep te help verwesenlik.  
Die Sinodale Diensraad het ook hieroor ’n 
gedrukte weergawe aan alle gemeentes gestuur. 
 

8.4.3 Die tweede projek om gesprekvoering 
op plaaslike vlak te stimuleer, was die maak van ’n 
DVD waarin die vier moderature se voorsitters by 
wyse van onderhoudvoering hulle insigte en 
standpunte oor hierdie 
saak gegee het.  Ds 
Johann Symington, 
redakteur van die 
Kerkbode, het as 
gesprekleier opgetree.  
Die DVD is aan die 
gemeentes in Oos-
Transvaal versprei.  Dit 
is ook beskikbaar in die 
wyer kerkverband en in die algemene handel, waar 
Bybelmedia die verdere bemarking hanteer. 
 
8.4.4 Die Diensgroep vir Kerkeenheid vertrou 
werklik dat hierdie opname deur plaaslike kerkrade 
en gemeentes positief benut sal word. Dit sou selfs 
ook deur kleingroepe in gemeentes gebruik kon 
word. 
 
8.5 ARMOEDE 
 
8.5.1 Die Diensgroep vir Armoede het 
aanvanklik gemeentes uitgedaag en toegerus om 
betrokke te raak by praktiese armoede projekte 
deur plakkate en ’n CD met hulpmiddels vir al die 
gemeentes te stuur.  Vanjaar val die fokus op twee 
praktiese projekte in onderskeidelik die winter en 
die somer. 
 
8.5.2 In die vroeë winter het ons ’n Basa 
Magogo-projek in samewerking met NOVA in die 
hoëveld-gebied gedoen. Die idee was om 
bestuurspanne in ses hoëveldse dorpe opleiding te 
gee in die Basa Mogogo (vuurmaakstyl) ten einde 
die algemene gesondheid van die inwoners te 
verbeter, ’n besparing op uitgawes aan brandstof 
te bewerk en volhoubare werk te skep vir werklose 
mense. Die projek, wat ook in samewerking met 
die plaaslike VGKSA gemeentes geloods is, het 
suksesvol afgeloop en die resultate is 
bemoedigend: 36 werkers is in diens geneem, wat 
die potensiaal het om 20 000 mense te bereik, wat 
elk R50 per 
maand minder 
aan brandstof 
hoef te betaal, en 
waar 
lugbesoedling 
met 80% tot 90% 
verminder word 
met duidelike 
gesondheidsimplikasies. 
 
8.5.3 In die lente beplan ons ’n landbou-projek 
in samewerking met die Landbou Navorsingsraad 
(LNR) in die laeveld waardeur ons 
voedselsekuriteit aan huisgesinne wil verseker.  
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NG Kerk en VGKSA gemeentes in ons sinodale 
gebied sal uitgenooi word om hieraan deel te 
neem en om só ook praktiese opleiding in hierdie 
tipe projek te kry. Vir meer inligting kontak dr 
Christiaan Pauw by christiaan.pauw@up.ac.za. 
 
8.6 MIV/VIGS  
 
8.6.1 In die begin van 2006 is ’n verslag 
voltooi waarin strategiese riglyne voorgestel 
word om die MIV/Vigs Diensgroep, te help 
om gemeentes te begelei in hulle respons 
op die MIV/Vigs epidemie.  Prioriteitareas 
vir 2006/2007 is geïdentifiseer, naamlik: 
 
8.6.1.1 Bewusmaking en voorbereiding 
met ’n direkte fokus op MIV en Vigs na 
binne die gemeente. 
 
8.6.1.2 Versorging met ’n fokus op die 
algemene welsyn van families na buite die 
gemeente. 
 
8.6.2 Ter wille van bewusmaking is besluit om 
al die gemeentes in Oos-Transvaal telefonies te 
kontak en ’n opname te maak van gemeentes se 
betrokkenheid by MIV en Vigsverwante projekte.  
Die uitslae van die opname is op ’n Excel-tabel 
bygehou en is beskikbaar by dr Montagu Murray 
montagu_m@absamail.co.za.  
 
8.6.3 Ter wille van versorging is besluit om te 
werk in die rigting van ’n praktiese sorgverwante 
projek. 
 
8.6.3.1 Vyf VGKSA-gemeentelede het opleiding 
by Mukhanyo Community Development Centre 
ontvang wat die MIV/Vigs diensgroep vroeër as ’n 
model projek vir die versorging van weeskinders 
geïdentifiseer het. 
 
8.6.3.2 Dr Attie van Niekerk is versoek om die 
bestaande MIV en Vigs strategie, sowel as die 
gemeente-opname te neem en vrugbaar te maak 
vir die Gesamentlike Diensgetuienis Kommissie 
van die VGKSA en die NG Kerk se Project Right 
Direction. 
 
8.6.3.3 ’n Verslag is ontvang wat kan help om 
die werk wat die Diensgroep vir MIV/Vigs tot op 
hede gedoen het binne konteks van die Algemene 
Sinodale Diensgetuienis werksaamhede te plaas. 
 
8.6.4 In 2007 wil ons graag voortbou op die 
werk wat sedert 2005/2006 gedoen is.  Die 
volgende word oorweeg: 
 
8.6.4.1 Na aanleiding van die gemeente-
opname en strategiese riglyne, word gemeentes 

gekontak met voorstelle oor hoe hulle by projekte 
betrokke kan raak. 
 
8.6.4.2 Verdere steun te bied aan die persone 
wat opleiding in MIV en Vigs verwante versorging 
ondergaan het, om oor ’n verloop van tyd ’n eie 
plaaslike model vir ’n  gesamentlike NG Kerk en 
VGKSA Vigsbediening te ontwikkel.  Hierdie model 
sal hopelik dan wyer deur ander gemeentes 
geïmplimenteer kan word. 

 
8.6.4.3 Ons wil ook graag ’n gesprek 
wat ons met die plaaslike 
studentegemeente begin het, verder 
voer.  Ons glo dat MIV en Vigs 
toenemend in die geïntegreerde 
studentegemeenskap ’n probleem word.  
Ons is oortuig dat wanneer die 
Afrikaanse gemeenskap begin 
agterkom ons eie gemeentekinders het 

MIV en Vigs hulle met groter dringendheid by 
hierdie bediening betrokke sal raak. 
 
8.7 SINODALE GETUIENISFORUM  
 
8.7.1 Die hooffunksie van die Sinodale 
Getuienisforum is om vennootskappe in die vorm 
van getuienisforums te fasiliteer en te bevorder.  In 
die verband was daar twee interessante 

ontwikkelinge in ons 
Sinode:  Die Funksionaris 
het die ontbondeling van 
die Skakelkommissie vir 
Oostelike Pretoria (SKOP) 
georganiseer en in die plek 
daarvan vyf kleiner forums 
tussen die plaaslike NG 
Kerk en VGKSA gevorm. 
Daar is ook ’n tweede 
proses van verhoudingbou 

aan die gang tussen die NG Kerk en VGKSA se 
onderskeie ringe in Lydenburg (en Bosbokrand), 
wat moontlik ook kan lei tot ’n getuienisforum daar. 
 
8.7.2 Die Sinodale Getuienisforum ontwikkel 
ook nuwe inisiatiewe rondom gesamentlike 
diensgetuienis, onder meer die kgolo mokgo-
projek, in samewerking met die Universiteite van 
Pretoria en Yale, waardeur MIV-positiewe vroue 
met kleuters bemagtig word om ’n toekoms vir 
hulle kinders te bou.  ’n Tweede projek is die 
aanstelling van ’n tydelike maatskaplike werker in 
Stanza Bopape (Mamelodi) om aandag te gee aan 
kleuterskoolkinders en hulle ouers. 
 
8.7.3 Die VGKSA se deelnemers aan die 
Sinodale Getuienisforum is verder besig om 
spesiale aandag aan die VIGS-pandemie te gee, 
veral deur ’n “choose life” veldtog. Die ander 
fokusareas is armoede en families. 
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8.7.4 Gemeentes word aangemoedig om 
getuienisforums met hulle VGKSA-buurgemeentes 
te oorweeg. Die Funksionaris, Andries Louw, kan 
hierdie gesprekke en proses fasiliteer.  Prakties 
kan gemeentes ook begin om enige 
getuienisprojekte saam met VGKSA gemeentes te 
begin aanpak en op hierdie vlak verhoudinge bou.  
 
8.8 WÊRELDSENDING 
 
8.8.1 Gemeentes is by verskeie 
aksies en projekte betrokke.  Dit behels 
deurgaans geldelike en 
gebedsondersteuning van hoofsaaklik 
die gemeente se persoonlike sendelinge 
en werkers.  Gemeentes verkies ook om 
op hul eie te werk en is meestal met 
mobilisering, opleiding en toerusting 
besig. 
 
8.8.2 Die Diensgroep vir 
Wêreldsending het met nie minder nie as 
twintig wêreldsending organisasies 
geskakel.  Volledige inligting van gemeentes se 
betrokkenheid kan in die inligtingsboekie “Gesig na 
die Wêreld 2007”  gevind word. 
 
8.8.3 Konferensie 
 
8.8.3.1 Gedurende April 2007 is ’n 
Wêreldsendingkonferensie gereël saam met Multi 
Ministries te Panorama Ruskamp in Graskop.  
Verskeie oorsese sprekers het oor kerklike 
leierskap gepraat. 
 
8.8.3.2 Die konferensie is hoofsaaklik bygewoon 
deur leraars van die plaaslike swart kerke 
waaronder twee VGKSA leraars en ook drie 
evangeliste. 
 
8.8.3.3 Die geleentheid was so uitnemend dat 
daar dadelik besluit is om dit in 2008 weer te hou.  
Die Kirby Woods Kerk in die VSA het onderneem 
om dit weer grootliks te subsidieer en weer 
sprekers vanuit die VSA te laat kom. 
 
8.8.3.4 Multi Ministries het CD opnames 
gemaak van al die lesings en verskeie foto’s is ook 
beskikbaar.  U kan die Diensgroepleier kontak by 
exalto@mweb.co.za vir meer besonderhede. 
 
8.8.3.5 Die konferensie is opgevolg deur ’n 
korttermyn uitreik in die Sabie, Graskop en 
Bosbokrand gebiede wat ook hoofsaaklik 
gesubsidieer is deur die Kirby Woods Baptist Kerk.  
Die volledige verslag van die uitreik kan gelees 
word op die webbladsy van Multi Ministries by 
www.multiministries.co.za. 
 
 

8.8.4 Voortgaande werk 
 
8.8.4.1 Daar sal voortgegaan word om met 
soveel as moontlik en nog meer gemeentes, kerke, 
organisasies en persone in die sending te skakel.  
’n Ekumeniese Herlewingskongres word weer 
beplan vir 5 tot 7 Maart 2008 te Sabie omgewing, 
met sprekers uit die VSA.  Daarna word weer ’n 
korttermyn uitreik vanaf 9 tot 14 Maart 2008 beplan 
deur Sabie gemeente en vennote. 
 

8.8.4.2 Gemeentes se leraars en 
hulle leiers betrokke by die Bediening 
vir Getuienis in gemeentes word 
aangemoedig om deel te neem aan die 
kongres en korttermynuitreik. 
 
8.8.4.3 Gemeentes word 
aangemoedig om hulle betrokkenheid 
so deeglik as moontlik aan te dui om 
die vestiging van vennootskappe en 
netwerke te kan uitbrei en daarby in te 
skakel. 
 

8.8.4.4 ’n Konferensie in samewerking met die 
Diensgroep vir Gemeentemobilisering word ook in 
die vooruitsig gestel om meer gemeentes te 
begelei tot sending bewustheid en betrokkenheid. 
 
8.9 CHRISTELIKE LEER EN 
LEWENSTYL  
 
8.9.1 Die Diensgroep vir Christelike leer en 
Lewenstyl beplan twee projekte. 
 
8.9.1.1 Die eerste is ’n openbare lesing deur 
Albert Nolan om aan die hand van sy nuutse boek, 
Jesus Today, oor Christelike lewenstyl te praat. 
 
8.9.1.2 Na die sinodesitting word ’n werkswinkel 
en groepsgesprekke 
gereël oor hoe ’n 
mens ’n Bybelse teks 
moet lees om 
sodoende die Bybel 
(en die leer van die 
Bybel) beter te 
verstaan.  Behalwe 
Bybelwetenskaplikes en dogmatici, word 
letterkundiges en filosowe se insette ook op die 
tafel geplaas. 
 
8.9.1.3 Kontak Erik Immelman by 
erikjen@iafrica.com vir meer inligting. 
 
8.9.2 Arbeidsbediening 
 
8.9.2.1 Arbeidsbedieningsaktiwiteite gelewer 
deur Industrial Ministry of South Africa (IMSA) 
(Gauteng) het gedurende die afgelope finansiële  
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jaar beduidend uitgebrei, danksy die seën van ons 
Skepper, die ywer van die drie voltydse IMSA 
geestelike werkers, nuwe kontrakte aangegaan en 
skenkings ontvang.  Kontrakte is hernu met 
Metrorail en Transwerke en ’n nuwe kontrak van 
15 uur per week vir beradingsdienste is 
aangegaan met Nissan SA in Rosslyn. 
 
8.9.2.2 IMSA geestelike werkers word goed 
benut.  By die Transnet-groep van maatskappye 
het hulle gemiddeld tien dienste per maand gehou 
en ongeveer dertig byeenkomste en vergaderings  
per maand geopen.  Hulle was ook betrokke by 
talle spesiale geleenthede soos MIV/Vigs 
bewustheid, veiligheidsbewustheid, misbruik van 
vroue, ensovoorts.  Goeie vordering is gemaak met 
stigting van Bybelstudiegroepe, spesiefiek onder 
vroue en met Bybelverspreiding.  Die meeste van 
hul tyd word egter spandeer aan berading wat 
insluit trauma-ondersteuning na ongelukke, 
hospitaalbesoeke en hou van gedenkdienste. 
 
8.9.2.3 ’n Baie suksesvolle Arbeidsbedienings-
naweek is gehou in samewerking met gemeentes 
in die Ring van Pretoria-Noord met die oog op ’n 
uitreik na Rosslyn nywerheidsgebied as 
ringsprojek. Twee uitreike is gehou by 
spoorwegstasies tussen Pretoria en Polokwane en 
tussen Pretoria en Nelspruit, waartydens dienste 
en gesprekke gehou is en wat deur etlike 
honderde werkers bygewoon is. 
 
8.9.2.5 IMSA betuig sy opregte dank aan die 
Sinode vir die finansiële ondersteuning. 
 
8.10 EKOLOGIE 
 
8.10.1 Nuwe Diensgroep 
 
8.10.1.1 Die Diensspan het ds Jannie 
van Eeden gevra om ’n voorlegging te 
doen aan die Bediening vir Getuienis oor 
projekte waarmee die Avontuurgroep in 
Groblersdal gemeente besig is.  Na ’n 
Power Point aanbieding en uitgestalling, 
het die vergadering besluit dat ’n 
Diensgroep vir Ekologie op die been 
gebring moes word.  Die Sinodale 
Diensraad het die Diensgroep 
goedgekeur. 
 
8.10.1.2 Inligting is versamel en aan die 
gemeentes in Oos-Transvaal versprei, sodat 
soveel as moontlik predikante op hoogte kan kom 
waaroor dit gaan. 
 
8.10.1.3 Die inligting is in Powerpoint op 
laserskywe vasgelê en gepos aan al die 
gemeentes in Oos-Transvaal.  Verskeie persone is 
genader om deel te hê aan die Diensgroep vir 

Ekologie en ses persone het hulle bereid verklaar. 
Vergaderings is gehou te Middelburg. 
 
8.10.2 Eendagkonferensie 
 
8.10.2.1 ’n Eendagkonferensie is vir 
belangstellendes gereël met prof Ernst Conradie 
van die Universiteit van die Wes-Kaap as spreker.  
Hy is die skrywer van Rus vir die Hele Aarde, en 
Waar op dees aarde vind mens God? en verskeie 
ander boeke en artikels oor die onderwerp.   
 
8.10.2.2 Uitnodigings is by verskeie geleenthede 
deur middel van Familienuus en op die Sinode se 
webblad uitgestuur.  Inligting is ook gestuur aan 
die Kerkbode, Beeld, Radio Pretoria en RSG.  
Onderhoude is agterna gevoer met Radiokansel 
en Radio Pretoria waarby prof Conradie, mnr Joep 
Joubert en ds Jannie van Eeden by betrek is. 
 
8.10.2.3 Die daglange konferensie is gereël by 
Skuilkrans op Wêreldomgewingsdag, 5 Junie 2006 
vanaf 10:00 tot ongeveer 15:30.  By hierdie 
geleentheid het prof Conradie opgetree as 
gasspreker met ds Quintus Smit as fasiliteerder.  ’n 
Paar uitstallers is ook genooi en ander materiaal is 
uitgestal.  Die lesings is aan die belangstellendes 
versend. 
 
8.10.3 Gesamentlike kursus 
 
8.10.3.1 In samewerking met Skuilkrans 
gemeente is ’n kursus gereël oor 
klimaatsveranderinge, wat gestrek het oor vier 
Woensdagaande. 
 
8.10.3.2 Die program het die vertoon van “An 
Inconvenient Truth” van Al Gore, ’n lesing oor  
Kerk en Klimaat van prof Ernst Conradie van die 

Universiteit van die Wes-Kaap, ’n 
paneelbespreking en ’n aanbieding 
van Neels Jackson oor Psalm 104 
ingesluit.  Daar was gemiddeld 
sewentig persone per geleentheid 
teenwoordig. 
 
8.10.3.3 Baie interessante inligting 
het van die kursusgangers gekom. By 
die paneelbespreking is sake soos 
lug- water- en grondbesoedeling 
aangeraak.  Groot klem is gelê op 
maniere om ’n groter liefde vir God se 

skepping aan te wakker deur middel van kampe in 
die natuur en bewusmaking van die omgewing, ’n 
eenvoudiger lewenswyse te kweek, 
herwinningsprojekte, praktiese wenke oor hoe 
lidmate kan bydra tot die bekamping van 
aardverwarming. 
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8.10.3.4 Hierdie getuienis moet uitgelewe word 
deur byvoorbeeld inheemse bome en plante op die 
kerkterreine te plant, omgewingsvriendelike tuine 
by die huis aan te lê, water te bespaar,  energie te 
spaar deur fiets te ry of te loop en beplanning te 
doen om onnodige motorritte uit te skakel. 
 
8.11 SWAZILAND SENDING 
 
8.11.1 Swazilandse Sendingkommissie 
 
8.11.1.1 Die Swazilandse Sendingkommissie 
(SwSK) funksioneer goed en so ook die Swaziland 
Reformed Church (SRC).  Die SRC is afhanklik 
van die SwSK, wat bestaan uit die 
verteenwoordigers van die Sinodes van Oos- en 
Wes-Transvaal en Hoëveld. 
 
8.11.1.2 Die Sinode van Oos-Transvaal se 

verteenwoordiger het 
die Sinode verlaat en 
’n nuwe verteenwoor-
diger moes aangewys 
word.  Dr Mike 
Heaney het die 
sinodale verantwoor-
delikheid op die 
SwSK met 

onderskeiding 
nagekom en ook 
gedien as Voorsitter.  
Hy word bedank vir sy 

besondere bydrae vir ’n aantal jare. 
 
8.11.1.3 Ds Danie Louw is as primarius lid 
aangewys. 
 
8.11.1.4 Die SwSK se verantwoordelikheid 
behels hoofsaaklik die opstel en bestuur van die 
begroting, waarmee een leraarspos van die SRC in 
stand gehou word.  Die leraar in die pos, dr Arnau 
van Wyngaard, doen uitstekende werk, ook as 
skriba van die SwSK.  Hy was ook die vorige jaar 
alreeds 21 jaar in die bediening.  Die hele tyd het 
hy in Swaziland deurgebring.  Hy word bedank vir 
hierdie besondere roeping en diens waaraan hy so 
getrou is. 
 
8.11.2 Gesamentlike ooreenkoms 
 
8.11.2.1 Daar is opnuut ooreengekom dat 
Sinodes nie eensydig sal onttrek vanuit die SwSK 
nie, maar indien dit wel gebeur, sal die ander 
Sinodes nie vanselfsprekend daardie 
verantwoordelikheid oorneem nie. 
 
8.11.2.2 Die subsidie aan die SRC word jaarliks 
met 10% verminder, wat beteken dat die subsidie 
oor ongeveer tien jaar uitgefaseer sal wees. 
 

8.11.2.3 Hierdie subsidie word uit die drie 
Sinodes se sinodale bydraes betaal.  Die tendense 
dui daarop dat die SRC ten spyte van styging in  
lidmaatgetalle, nie die uitdagings alleen sal kan 
aanspreek nie.  Daarom kan gemeentes hierdie 
geleentheid benut om by Swaziland direk betrokke 
te raak. 
 
8.11.4 Gemeentes wat geroepe voel om by ’n 
sendingaksie betrokke te raak, kan gerus die werk 
in Swaziland oorweeg.  Dit kan gedoen word deur 
hulle verteenwoordiger te kontak of vir dr Arnau 
van Wyngaard self.  Ds Danie Louw beplan ’n 
jaarlikse halfdag konferensie vir gemeentes, wat 
geroep en gestuur is na Swaziland, sowel as ander 
belangstellendes.  
 
8.12 SENDING IN SUID-MOSAMBIEK  
 
8.12.1 Die vorige moderator en skakelpersoon 
van die Sinodo Novo Pastor 
Jossitala het op 22 
November 2005 gesterf. 
 
8.12.2 Hefsiba Christian 
Training School 
 
8.12.2.1 Ds Kruger du 
Preez is tans Direkteur 
Akademies by Hefsiba.  Ds Aaron Muswubi van die 
Geref Kerk is gedurende 2006 aangestel as 
dosent.  ’n Nuwe ontwikkeling is dat daar sedert 
2006 ook aandklasse by Hefsiba aangebied word. 
 
8.12.2.2 Die Mosambiek werkgroep het in Mei 
2006 by Makarios en weer in April 2007 te 
Krugersdorp  suksesvolle skakelbyeenkomste 
gereël vir al die leraars van die Sinodo Novo en SA 
gemeentes, wat betrokke is met ondersteuning en 
uitreike in die Suide van Mosambiek.  Hierdie 
jaarlikse kontak met die pastore van die Sinodo 
Novo is van onskatbare waarde en alle gemeentes 
wat in Mosambiek betrokke is of wil raak, word 
aanbeveel om dit by te woon.  
 
8.12.2.3 Ds Willie Gouws se boek  “Not by Might, 
nor by Power. History of the Igreja Reformada em 
Mozambique 1908–2004” het in November 2005 
verskyn.  
 
8.12.2.4 Gerrie Holzhausen is die nuwe 
skakelpersoon van die IRM Sinodo Novo.  Hy kan 
gekontak word by 00258 82 382 8339 of 
vida@tvcabo.co.mz. 
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8.13 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. 
 
8.14 DIENSSPAN 
 
Dr Arno Meiring (Diensleier) 
Ds Darius Botha  
Me Carol Marais 
Ds Erik Immelman 
Ds Danie Louw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.15 DIENSGROEPLEIERS 
 
Ds Anton Doyer 
Ds Jan van Zyl 
Dr Montagu Murray 
Ds Jannie van Eeden 
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9. BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as inligting oor die wyse waarop die 
Bediening aan die “perasionele”sake aandag gegee het.  
 
Punt twee: Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word. 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die embleem van die Bediening 

is geneem uit die 
oorspronklike embleem 

van die Sinode. 
 

’n Persoon 
wat ’n ander versorg. 
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9. BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG 
 

 
9.1 INLEIDING 
 
9.1.1 Die werksaamhede van die Bediening 
vir Onderlinge Sorg is die grootste gedeelte van 
die afgelope termyn uitnemend behartig deur ds 
Jan Liebenberg tot en met sy skielike afsterwe op 
Goeie Vrydag 2007. Ons grootste waardering vir 
die getroue en deeglike wyse waarop hy ook 
hierdie funksie in ons Sinode vervul het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.2 Onder die Bediening vir Onderlinge 
Sorg funksioneer daar drie afsonderlike 
Diensgroepe:  Diensgroepe vir Vrouelidmate, 
Jeug en Predikantebediening. 
 
9.2 DIENSGROEP VIR VROUELID-
MATE 
 
9.2.1 Hierdie Diensgroep het hulle visie soos 
volg geformuleer: Die Diensgroep vir 
Vrouelidmate ag diversiteit baie belangrik en wil 
graag vir elke vrou in elke gemeente die ruimte en 
geleentheid bied om volgens hulle unieke 
behoeftes voluit vir Christus te leef.   
 
9.2.2 Sarie Lötter is steeds die 
Diensgroepleier, hoewel Cecile Naudé die 
afgelope tyd vir haar ingestaan het.  Hantie 
Bezuidenhout is ook aktief betrokke.  Verder het 
die groep taamlik uitgedun geraak sedert die 
vorige sinodesitting. 
 
9.3 AKTIWITEITE VAN DIE DIENS-
GROEP VIR VROUELIDMATE 
 
9.3.1 Herfskonferensie 
 
9.3.1.1 Gedurende 2006 is die 
Herfskonferensie in die vorm van drie 
streekskonferensie gehou op  Amersfoort, 

Nooitgedacht (Bronkhorstspruit) en Tzaneen.  Dit 
was om meer plattelandse vroue te betrek.  Dit 
was gespreksgeleenthede waar saamgekuier is, 
vroue hulle verhale met mekaar gedeel het, 
mekaar kon ondersteun en geestelik inspireer. 
 
9.3.1.2 Die Herfskonferensie van 2007 is goed 
bygewoon deur sowat tagtig vroue uit die hele 
sinodale gebied.  Prof Ettiene Cloete van UP was 
die spreker oor leierskap vanuit ’n Christelike 
perspektief. Sy tema: SKITTER IN DIE 
SKADUWEE.  Volgens hom beteken leierskap nie 
noodwendig om aan die stuur te wees nie, maar 
ook om met ons unieke gawes en talente in die 
skaduwee te skitter, soos Mirjam, Moses se 
suster.  Deur jou diens stel jy dan ander in staat 
om voor te staan. 
 
9.3.2 Byeenkoms vir predikantsvroue 
 
9.3.2.1 Prof Julian Müller het die eerste 
kuiergeleentheid vir predikantsvroue in 2006 
uitnemend gefasiliteer.  Vanjaar se geleentheid 
was op 9 Junie 2007.  Hier het dit duidelik geblyk 
dat talle predikantsvroue ’n dringende behoefte 
het aan so ’n kuiergeleentheid, aangesien van 
hulle baie eensaamheid ervaar te midde van 
oorvol programme.    
 
9.3.3 Byeenkoms vir finalejaar studente 
 
9.3.3.1 Daar vind elke jaar in November ’n 
geselligheid plaas vir finalejaar teologiese 
studente en hulle eggenote(s).  Tydens verlede 
jaar se byeenkoms, wat goed bygewoon is, het 
verhoudingsterapeut Kobus van der Merwe as 
gespreksleier opgetree. 
 
9.3.4 Biblia Hawesending 
 
9.3.4.1 Oos-Transvaal se vroue stuur jaarliks 
sowat duisend gebreide musse vir verspreiding  
onder die seemanne, wat dan ook met die 
Evangelie bedien word.  Dis veral ouer vroue wat 
deurlopend met hierdie breiwerk besig is.  Baie 
positiewe terugvoering word ontvang. 
 
9.3.5 Beertjieprojek 
 
9.3.5.1 Sedert 2005 word daar ook beertjies 
gebrei vir getraumatiseerde kinders.  So word  
met warmte en liefde na hulle uitgereik. 
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9.3.6 Netwerk en skakeling 
 
9.3.6.1 Die nuusbrief aan vrouelidmate  
verskyn drie keer per jaar.  Verder is daar ’n 
struktuur van kontakpersone deur wie daar met 
vroue in die gemeentes geskakel word.   
 
9.3.6.2 Vanaf Oktober 2007 word Vrouenuus in 
die Sinode se Oosnuus opgeneem 
 
9.4 JEUGDIENSGROEP 
 
9.4.1 Onder leiding van Dif Ehlers en Hardus 
van Niekerk word daar met sorg omgesien na die 
bediening van ons jongmense.  Die gewone 
kampe (Skoolverlaterskamp, Crux Avontuurkamp, 
Skooverwisselingskamp, Vat 15 Kamp en 
Wegbreekkamp) is gereël en dan is daar in 2007 

spesiale kontakbesoeke gereël met betrekking tot 
jeugwerk: Op Middelburg (17 April), by 
Lynnwoodrif (24 April) en op Nelspruit (9 Mei).  
Hier is waardevolle verhoudings gebou, inligting 
ingesamel en die behoeftes bepaal ten opsigte 
van die opleiding van jeugwerkers en jeugleraars.  
 
9.4.2 Jeugwerkers 
 
9.4.2.1 Betaalde jeugwerkers word hoofsaaklik 
gebruik in die groter gemeentes en veral in 
stedelike gebiede.  Die hoofrede daarvoor is 
waarskynlik die finansiële vermoë van die 
gemeente. Hierdie gemeentes maak ook nie 
uitsluitlik van persone met jeugwerkersopleiding 
gebruik nie. 
 
9.4.2.2 Die plattelandse en kleiner 
stadsgemeentes is hoofsaaklik afhanklik van 
gemeenteleraars en vrywilligers om jeugwerk te 
doen.  Hulle ervaring is dat daar nie genoeg 
gedoen word aan jeugwerk nie.  Veral gemeentes 
wat nie meer voltydse leraars het nie, beleef ook 
op jeugwerk ’n krisis. 
 
9.4.2.3 Opleiding soos tans verskaf deur die 
Hugenote Kollege is nie meer die norm nie en 
heelwat van die betaalde jeugwerkers het nie 

hierdie opleiding nie.  Meeste kom tans uit ander 
beroepe en die opleiding bestaan hoofsaaklik uit 
kursusse en ondervinding.  Dit lyk ook of die 
afgestudeerde jeugwerkers verkies om veral in die 
stedelike gebiede en in die Kaapland werksaam te 
wees, met die gevolg dat veral die plattelandse 
gemeentes in ons sinodale streek sukkel om 
voldoende aansoeke te kry.  Die stedelike 
gemeentes maak ook gebruik van studente. 
 
9.4.2.4 Vrywilligers het in baie gevalle nie die 
opleiding en ondersteuning om werklik effektiewe 
jeugwerk te doen nie.  
 
9.4.2.5 In die lig van die herstrukturering van 
predikante opleiding en spesifiek die  A-Z 
Handleiding wat by die Algemene Sinode 
goedgekeur is, word voorsien dat daar in die 
toekoms predikante opgelei gaan word met ’n 
spesifieke fokus op jeugbediening.  Dit behoort 
die jeugbediening ook in ons Sinode grootliks te 
bevorder.  
 
9.4.3 Jeugwerk in gemeentes 
 
9.4.3.1 Die metodiek verskil in groot mate 
tussen kleiner en groter gemeentes. Waar die 
groter gemeentes staatmaak op groot getalle, 
voltydse personeel en programme, maak die 
kleiner gemeentes meer staat op verhoudings en 
gesinsgebaseerde jeugbediening en vrywilligers. 
 
9.4.3.2 Dit is duidelik dat die verskillende tipes 
gemeentes in die sinodale gebied nie begrip het 
vir mekaar se kontekstuele uitdagings nie.  Terwyl 
die klein gemeentes na die groot stedelike 
gemeentes se programme  en getalle kyk, en in 
baie gevalle ontoereikend voel, het hulle pragtige 
stories van verhoudingsbou.  Die groot stedelike 
gemeentes het ’n groot bydrae om te lewer n 
terme van byvoorbeeld mannekrag wat betref 
navorsing en ondersteuning.  Beide grootte 
gemeentes kan by mekaar leer. 
 
9.4.3.3 ’n Klein aantal gemeentes, hoofsaaklik 
klein plattelandse gemeentes, maak nog gebruik 
van die Algemene Sinode se kategese-materiaal.  
Heelwat gemeentes het reeds eie materiaal 
ontwikkel, terwyl ander die kategese-program laat 
aansluit by die gemeente-program.  Die Modcats 
program word redelik wyd gebruik.  Meeste van 
die groter gemeentes se kategese funksioneer 
meer soos kinderkerke as die tradisionele 
kategeseklas   
 
9.4.4 Die Diensgroep gee tans oorweging 
aan die volgende gedagtes met betrekking tot die 
jeugwerk in ons sinodale gebied: 
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9.4.4.1 Dat ’n paar gemeentes geïdentifiseer 
word wat vir ’n jaar lank ondersteun word in 
gemeentelike jeugwerk. Dit word gedoen deur 
jeugleraars, wat as fasiliteerders gebruik word om 
raad te gee oor die ontwikkeling van ’n 
jeugwerkmodel vir die spesifieke gemeente se 
konteks. 
 
9.4.4.2 Dat daar begin word met ’n proses om 
in elke gebied ’n persoon te vind en hom / haar op 
te lei om ondersteuning te bied aan jeugwerkers, 
leraars en vrywilligers van gemeentes in die 
spesifieke streek. 
 
9.4.4.3 Dat daar voortgegaan word met die 
gebruik om retreats en opleidingsessies te hou vir 
jeugwerkers en jeugleraars.  Vrywilligers word ook 
genooi om die geleentheid by te woon.  Kerkrade 
ontvang ’n amptelike brief vanaf die Sinode om 
hulle te versoek om die jeugwerkers opdrag te 
gee om hierdie geleenthede (een / twee keer per 
jaar) by te woon.  
 
9.4.4.4 Om ernstig aandag te gee aan die 
opleiding van jeugwerkers in ons eie gebied.  
Terselfdertyd moet aandag gegee word aan 
opleiding van vrywilligers. 
 
9.4.4.5 Die Diensgroep stel voor dat die 
verskillende grootte  gemeentes bymekaar 
betrokke raak om mekaar se konteks en probleme 
beter te leer verstaan. 
 
9.4.4.6 Die Sinode moenie probeer om 
voorgeskrewe kategesemateriaal te gee nie, maar 
eerder netwerke vorm wat met mekaar kan deel 
sonder onnodige kostes. 
 
9.5 DIENSGROEP VIR PREDIKAN-
TE 
 
9.5.1 Aan die baie belangrike saak van 
Predikantebediening is daar die afgelope termyn 
blywende aandag gegee deur dr Jan Bisschoff en 
ds Jan Liebenberg. 
 
9.5.2 Predikantekonferensie 
 
9.5.2.1 Die vorige predikantekonferensie het 
gedurende September 2006 in die wildtuin 
plaasgevind.  Die temas is bepaal in oorleg met 
ds Freddie Schoeman, die leier van die 
Diensgroep vir Geestelike leierskap. Dr Callie 
Roos was die spreker en die uitstekende 
bywoning van die konferensie was ’n goeie 
getuienis vir die spreker se besondere boeiende 
aanslag. 
 
9.5.2.2 Vanweë vanjaar se sinodesittings vind 
die volgende konferensie in 2008 plaas.  

 
9.5.3. Vennote in Bedieningsvreugde  
 
9.5.3.1 Die werksaamhede van die Diensgroep 
het gefokus op die implementering van die model 
deur die Algemene Sinode aanvaar, naamlik: 
“Vennote in Bedieningsvreugde.” 
 
9.5.3.2 Die uitgangspunt van hierdie model is 
dat predikante wat vreugde in die bediening 
ervaar, hulle roeping kan uitleef en tot seën vir 
ander kan wees.  Die volgende sake is ter sprake: 
 
Mentorprogram; 
Pastor Pastorum; 
Plaaslike versorgingskommissie wat aandag gee 
aan die geestelike versorging van die predikant en 
sy / haar gesin; 
Mobiliteit (beroepe, standplaasverwisseling en 7- 
jaar gesprek. 
 
9.5.3.3 Die vennote in die model is die Sinode, 
die ring, die plaaslike gemeente en die breër 
geloofsgemeenskap.  Aan die een kant is daar ’n 
moment van selfsorg en -studie waarvoor die 
predikant self verantwoordelik is.  Aan die ander 
kant neem die kerkverband verantwoordelikheid 
vir versorging van die predikant op geestelike, 
emosionele en bevoegdheidsvlak. 
 
9.5.3.4 Die Diensgroep het veral aandag gegee 
aan die implementering van ’n mentorprogram vir 
beginnende predikante.  ’n Aantal predikante  is 
opgelei en proponente wat in die sinodale gebied 
bevestig is, is uitgenooi om aan die 
mentorprogram deel te neem.  Die inskakeling 
van nuwe predikante verloop egter nie vlot nie en 
aandag word hieraan gegee.  Die opleiding van 
mentors bly  een van die doelwitte van die 
Diensgroep.  
 
9.5.3.5 ’n Aantal predikante tree op as pastors 
en het predikante besoek.  Die doel van hierdie 
besoeke is die ondersteuning van predikante deur 
belangstelling en geestelike meelewing.  
Gesprekke bly streng vertroulik, behalwe wanneer 
met toestemming meerder wysheid ingeroep 
word.  Die getal predikante wat as pastors 
pastorum optree, is egter nie genoeg om al die 
predikante in die sinodale gebied te besoek nie. 
 
9.5.3.6 Ander aspekte van die 
Bedieningsvreugde model wat aandag gekry het 
is: 
 
Voortgesette bedieningsontwikkeling deur die 
jaarlikse predikantekonferensies;  
Fasilitering van vasdraaisituasies waar die groep 
saam met ander Diensgroepe van die Sinode in 
spesifieke gemeentes hulp verleen het; 
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Standplaasverwisseling - daar is met ander 
Sinodes saamgewerk en inligting uitgeruil met die 
oog op moontlike standplaasverwisseling.  Geen 
sodanige verwisseling is egter deur die 
Diensgroep gefasiliteer nie; 
Inligtingsessies waar nuwe predikante in die 
sinodale gebied ingelig is oor die  werksaamhede 
van die Sinode. 
 
9.5.3.7 Ds Jan Liebenberg se bydrae tot hierdie 
Diensgroep se werksaamhede was 
deurslaggewend.  Sy toewyding aan die werk en 
belangstelling in predikante en hulle gesinne word 
gemis.    
 
9.6 DIENSSPAN 
 
Dr Louis Louw 
Dr Lourens Bosman 
Dr Jan Bisschoff 
Ds Elsjé Büchner 
Ds Dif Ehlers 
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10.  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 
 
Geen. 
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“Doeltreffende ondersteuning vir die gemeentes, Bedieninge en die Sinode in die 

uitvoering van elkeen se roeping.” 
 

Personeeldiensgroep 
 
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. 
 
Hierdie hoofdoelwit is in fyner besonderhede verdeel, naamlik: 
 
Doelwit een: Jaarlikse hersiening van riglyne vir Diensverhoudinge, Diensooreenkomste en 
Diensvoordele. 
 
Doelwit twee: Jaarlikse beoordeling van die personeelbehoeftes en advies aan Ondersteuningsdienste. 
 
Doelwit drie: Deurlopende ondersteuning en advies aan gemeentes ten opsigte van diensverhoudinge. 
 

Fondse diensgroep 
 
Doelwit een: Bereken jaarliks teen 30 Januarie die toekennings aan die werksaamhede en stel ’n 
toekenningslys op, vir voorlegging aan Ondersteuningsdienste en die Sinodale Diensraad. 
 
Doelwit twee: Finaliseer  jaarliks teen 15 Mei die Sinode se finansiële state, vir voorlegging aan 
Ondersteuningsdienste en die Sinodale Diensraad. 
 
Doelwit drie: Bepaal jaarliks teen 15 Mei hoe die mediese hulpverleningsplan die vorige jaar gerealiseer 
het. 
 
Doelwit vier: Kontroleer jaarliks teen 30 Junie die gemeentes se finansiële state. 
 
Doelwit vyf: Bereken jaarliks teen 15 Augustus al die gemeentes se sinodale bydraes, vir voorlegging 
aan Ondersteuningsdienste en die Sinodale Diensraad. 
 
Doelwit ses: Kontroleer jaarliks teen 30 Januarie dat al die take in verband met die bestuur van goedere 
en fondse uitgevoer is. 
 

Eiendomsdiensgroep 
 
Die doelwit is soos volg gestel: Om die eiendomme van die Sinode te onderhou, in stand te hou en te 
verbeter. 
 

Regsdiensgroep  
 
Die fokus van dié Diensgroep is om te help dat die onderlinge verhoudinge in gemeentes glad verloop.  Die 
Familiereëls (en Kerkorde) word hiervoor gebruik. 
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10. ONDERSTEUNINGSDIENSTE 
 

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

 
10.1 DOELWITTE 
 
10.1.1 Sedert die herstrukturering van die 
Sinode gedurende 1999, het reeds voldoende tyd 
verloop, sodat al die prosesse in plek geplaas kon 
word om behoorlike ondersteuning te kan bied.  
Klem word op verhoudinge geplaas, behoorlike 
dienslewering en netwerke tussen deelnemers. 
 
10.1.2 Die doelwit van Ondersteuningsdienste, 
word bereik deur gebruik te maak van die 
Diensgroepe.  Elkeen het doelwitte geformuleer 
wat konsekwent nagejaag word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeeldiensgroep 
 
10.2 PERSONEEL BEAMPTE 
 
10.2.1 Hierdie was een van die min 
Diensgroepe, wat ’n persoon gehad het, om 
spesifiek aan die werksaamhede aandag te gee.  
Dit was Jan Liebenberg as Personeel Beampte. 
 
10.2.2 Met die herstrukturering van die Sinode 
is die pos as ’n oorgangspos geskep.  Daar is 
geoordeel dat die werk besondere waarde aan die 
gemeentes kon toevoeg.  Hierdie pos is met sy 
afsterwe nie meer voortgesit nie.  Vele aspekte van 
die posinhoud het saam met hom weggeval en dit 
wat oorgebly het, het nie meer ’n pos regverdiging 
nie. 
 
10.3 VOORSIENING VAN MEDIESE 
HULPVERLENING 
 
10.3.1 Hierdie saak behoort telkens op die tafel 
van gemeentes te kom.  Hulpverlening na aftrede 
is ’n saak tussen die werkgewer en werknemer.  
Dit moet daar onderhandel word. 
 
10.3.2 Gedurende 1999 is gemeentes gevra 
om met hulle predikante te onderhandel, om te 
bepaal hoe die hulp kan geskied.  (Vergelyk ook 

punt 10.10 hieronder.)  Die bedrag van die heffing 
wat gemeentes per predikantspos per maand 
betaal het, is toe van R295,00 tot R225,00 
verminder.  Dit is steeds die bedrag, wat vandag 
bygedra word. 
 
10.3.3 Die agtergrond van die saak is op die 
webblad geplaas.  Lees gerus hoe dit aan 
gemeentes deurgegee is.  Gebruik die volgende 
skakel: http://sinoos.co.za/img2/Medsubsjong.doc. 
 
10.3.4 Gemeentes het op allerlei wyses 
reëlings getref.  ’n Gewilde voorstel was om in 
oorleg met die predikant, die pensioen van ’n 
100% tot ’n 125% vlak te verhoog.  Beide die 
werkgewer en die werknemer het hulle gedeelte 
van die verhoogde premie betaal. 
 
10.3.5 Later is aanbeveel dat gemeentes 
oorweeg om pensioene verder te verhoog deur die 
langverlof uit te faseer.  Dan het predikante hulle 
langverlof prysgee, in ruil vir ’n verdere 25% 
aanpassing van hulle pensioen.  Die waarde van 
10 dae langverlof is ongeveer dieselfde (op ’n paar 
rand na) as beide die werkgewer en werknemer se 
bydrae om pensioen met 25% te verhoog.  Daarom 
kan die werkgewer hierdie bedrag betaal, in ruil vir 
langverlof, wat prysgegee word. 
 

Regsdiensgroep 
 
10.4 FAMILIEREËLS 
 
10.4.1 Die Familiereëls is die basis van die 
Diensgroep se werk. 
 
10.4.2 Nadat die Algemene Sinode 2004 die 
Kerkorde aangepas het, moes dié wysiging ook in 
die Familiereëls ingewerk word. 
 
10.4.3 Enige ander sake wat verander moet 
word, moet deur die gemeentes gesamentlik 
besluit word.  Ondersteuningsdienste sal ’n proses 
daarvoor bepaal. 
 
10.4.4 Kopieë van die Familiereëls 2005 is aan 
elke predikant en gemeente gestuur.  Dit is ook op 
die Webblad geplaas, met ’n soek-funksie om sake 
te bespoedig. 
 
10.5 KERKREGKUNDIGE  
 
10.5.1 Die Kerkregkundige kan met 
vrymoedigheid om advies in verband met die Fami-
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liereëls genader word.  Hy kan ook raad gee in 
verband met die Kerkorde van die Algemene 
Sinode en die verskillende Reglemente. 
 

Fondse diensgroep 
 
10.6 SINODALE BYDRAES 
 
10.6.1 Die Sinode het ’n gelukkige geskiedenis 
met sinodale bydraes.  Sedert 1994/1995 kon die 
persentasie, wat gebruik word om die sinodale 
bydrae te bereken, konstant verminder word.  Dit 

het gedaal van 12,1% in 1994/1995 tot 5,8% in 
2006/2007. 
 
10.6.2 Geen wonder dat gemeentes die 
afgelope vyf jaar telkens al hulle sinodale bydraes 
met die einde van die boekjaar betaal het.  Dit is 
inderdaad ’n wonderlike teken van familiewees!! 
 
10.6.3 Die volgende tabel skets die verloop van 
die afgelope 13 jaar:  
 

 
 

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 R107,480,186 7.00% 6.23% R6,698,177 
2005/2006 R119,153,392 6.50% 5.84% R6,961,381 
2006/2007 R134,625,675 5.80% 5.34% R7,192,837 
2007/2008  5.40%  R7,453,729 

 
 
10.7 SPESIALE 
INSAMELINGSPROJEKTE 
 
10.7.1 Die Sinode hef nie sinodale bydraes op 
spesiale insamelingsprojekte en skulddelging nie.  
Dit is in lyn met die Sinode se uitgangspunt dat 
soveel moontlik fondse in die plaaslike gemeente 
beskikbaar behoort te wees. 
 
10.7.2 Slegs volgens 2005/2006 se finansiële 
state is R51 726 412 nie in aanmerking geneem in 
die berekening van sinodale bydraes nie.  Dit 
plaas letterlik duisende rande terug in gemeentes 
se sakke! 
 
10.7.3 Die riglyne waaroor die Sinode in 2002 
besluit het, word weer genoem, naamlik 
Handelinge 2002, bladsy 173, punt 6.7.11. 
 
 

Die Sinode handhaaf die werkwyse om spesiale 
insamelingspogings nie in te reken by die 
inkomste van ’n gemeente, waarop die sinodale 
bydraes bereken word. 
 
Die Sinode keur die volgende riglyne in verband 
met die vrystelling van spesiale insamelings goed: 
 
’n Spesiale insameling word gesien as ’n ekstra 
poging om ’n projek bo en behalwe die gewone 
bedieninge van ’n gemeente te help befonds. 
 
Punte een: Slegs spesiale insamelings word vir 
vrystelling in die berekening van sinodale bydraes 
in ag geneem, mits: 
 
dit vooraf aan Ondersteuningsdienste deurgegee 
is; 
dit so in die finansiële state aangeteken is; 
dit vir daardie doel aangewend is. 
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Punt twee: Sake waarvoor spesiale 
insamelings (soos deur onder andere 
geloofsoffers) gedoen kan word, is: 
 
skulddelging, 
kapitaalprojekte, 
versorgingsaksies, 
getuienisaksies, 
 
Punt drie: Die bedrag wat as spesiale 
insamelings afgetrek word, mag nie veroorsaak 
dat die bedrag waarop die sinodale bydraes 
bereken word, laer as die vorige jaar is nie. 
 
Punt vier: Die lopende inkomste van ’n 
gemeente, waarop die sinodale bydraes bereken 
word, behoort jaarliks ’n realistiese styging te 
toon. 
 
10.8 VERMINDERDE SINODALE 
BYDRAES 
 
10.8.1 Ongeveer ’n kwart (24) van die Sinode 
se gemeentes kan nie meer hulle volledige 
sinodale bydraes betaal nie.  Na aanleiding van 
hulle omstandighede word hulle vir die korttermyn 
of langtermyn gehelp.  Hulle betaal dan slegs ’n 
persentasie van die berekende bedrag. 
 

 
10.8.2 Ondersteuningsdienste het ’n minimum 
leefbare inkomste vir ’n gemeente bepaal.  Dit 
was omdat die Sinodale Diensraad geoordeel het 
dat pro-aktief  opgetree moet word.  Indien ’n 
gemeente se inkomste minder as dié bedrag is, 
word hulle gehelp met ’n 25% vermindering in 
hulle Sinodale bydraes.  Die minimum leefbare 
bedrag was die afgelope jaar R550 000.  ’n 
Verdere agt (8) gemeentes word op die manier 
gehelp deur die familieverband. 
 
10.9 BETALING VAN 
KOMPENSASIE 
 
10.9.1 Die Sinode betaal steeds kompensasie 
aan gemeentes vir die 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. 
 

10.10 HULPVERLENING VIR 
AFGETREDENES 
 
10.10.1 Tot 28 Februarie 2001 is hulpverlening 
aan afgetredenes ter wille van mediese premies 
uit ’n sentrale fonds betaal.  Elke gemeente het 
per predikantspos daarvoor bygedra.  Op 28 
Februarie 2001 was dié bedrag  R295,00 per pos 
per maand. 
 
10.10.2 Vanaf 1 Maart 2001 het gemeentes self 
met hulle predikante reëlings begin tref.  Die 
persone wat egter reeds geëmeriteer het en 
persone wat op 28 Februarie 2001 55 jaar en ouer 
was, moes steeds gesamentlik gehelp word.  Die 
Sinode het besluit dat die hulpverlening aangepas 
word, soos daar fondse beskikbaar is. 
 
10.10.3 Die R225 per pos per maand word 
hiervoor gebruik.  Hierdie bedrag is reeds sedert 1 
Maart 2001 onveranderd.  Die hulpverlening het 
egter jaarliks toegeneem met die persentasie 
waarmee predikante se traktement gestyg het. 
 
10.10.4 Ondersteuningsdienste het projeksies 
na aanleiding van lewensverwagting, verhoging 
van die hulpverlening en beskikbare fondse 
gedoen.  Dit het geblyk dat die gee van die 
hulpverlening vir die groep waarskynlik eers teen 
2058 ten einde sal loop.  ’n Totale uitbetaling van 
ongeveer R42,6 miljoen moet oor die termyn 
gedoen word. 
 
10.10.5 Om te verhinder dat die bedrag wat 
gemeentes per predikant betaal, aansienlik 
aangepas word, is die reserwes van die Sinode 
ingespan om ’n befondsing vir die hulpverlening 
uit te werk.  Die resultaat hiervan is dat 
gemeentes se bydraes nie sal verhoog nie, maar 
reeds teen 2038 kan staak - 20 jaar voordat die 
laaste hulpverlening betaal word! 
 
10.10.6 Indien hierdie beplanning nie gedoen is 
nie, en die hulpverlening soos in die verlede slegs 
uit bydraes van die gemeentes befonds moes 
word, moes gemeentes reeds R426,00 per pos 
per maand bydra. 
 
10.11 RENTMEESTERSKAP 
 
10.11.1 ’n Inligtingstuk is opgestel om 
rentmeesterskap in gemeentes te bevorder.  Dit is 
in samewerking met die Sinode van Wes-
Kaapland gedoen. 
 
10.11.2 Die volgende gedeeltes word 
aangeraak: 
 
Een: Die breër prentjie oor die gee van 
bydraes in verskillende Kerke. 
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Twee: Bybelse beginsels oor geld en gee van 
bydraes.  (Dit sluit ’n aantal Bybelstudies in.) 
 
Drie: ’n Riglyn vir ’n gemeente om hulle eie 
situasie te ontleed. 
 
Vier: ’n Voorbeeld om ’n projek in ’n 
gemeente te beplan om rentmeesterskap te 
bevorder.  Dit sluit kommunikasie, tydskedules en 
’n vorm vir verbintenis in. 
 
Vyf: ’n Strategie vir die bestuur van 
gemeentelike finansies. 
 
10.11.3 Die inligting is ook op die Webblad 
geplaas.  Daar is ook preeksketse en verhale van 
gemeentes, waar die projek suksesvol was. 
 
10.12 AANWENDING VAN DIE 
SINODALE BYDRAES 
 
10.12.1 Sinodale bydraes word betaal vir die 
werk, wat een gemeente nie alleen kan doen nie, 
maar gesamentlik gedoen moet word.  Hierdie 
werk kan ook saam met ander Sinodes gedoen 
word.  Hier word aan sake soos teologiese 
opleiding, ’n argief, die befondsing van die 
Algemene Sinode en die instandhouding van ’n 

eie infrastruktuur ter wille van netwerke en sake 
wat die Sinode raak. 
 
10.12.2 ’n Groot gedeelte van die sinodale 
bydraes spruit uit ondernemings van die verlede.  
Die Sinode het nog altyd hierdie ondernemings 
gestand gedoen.  Waar persone in poste is, word 
bydraes betaal tot die pos vakant raak.  Daarna 
word die bydraes gestaak, terwyl daar nog ’n 
vakature is.  Die werksaamhede word eerder aan 
gemeentes bekendgestel om dit as deel van hulle 
werksaamhede te hanteer. 
 
10.12.3 Die totale bedrag van die Toekennings, 
wat hoofsaaklik uit sinodale bydraes befonds 
word, is gedurende 2007/2008 die bedrag van   
R7 502 479. 
 
10.12.4 Indien hierdie bedrag tussen die 
Bedieninge, die Diensprojekte, die Christelike 
Welsynsraad en Ondersteuningsdienste verdeel 
word, blyk die volgende: 
 
Aanbidding R187 486 - 2% 
Getuienis R1 494 972 - 20% 
Onderlinge Sorg R419 977 - 6% 
Diensprojekte R245 114 - 3% 
Ondersteuningsdienste R3 682 662 - 49% 
Christelike Welsynsraad R1 472 268 - 20% 
 

 
10.12.5 Skematies lyk dit soos volg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.12.6 Die bedrag van Ondersteuningsdienste 
vertoon hoog, deels omdat dit die Sinode se 
funksie is om ondersteuning te verleen; deels 
omdat alle bedrae wat nie onder die ander hoofde 
getel kan word nie, hier ingereken word.  Die 
volgende indelings kan dan gemaak word: 

Vergoeding personeel R1 483 998 
Gesamentlike werk R1 120 729 
Kompensasie R234 729 
Spesiale versoeke R50 000 
Bedryfskoste R793 336. 
 

Ondersteunings-
dienste 

 R3,682,662
 49%

Onderlinge Sorg 
R419,977  

6%

Diensprojekte 
R245,114 

 3%

Christelike 
Welsynsraad 
R1,472,268 

 20%

Aanbidding 
R187,486 

 2%
Getuienis  

R1,494,972 
20%
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10.12.7 Skematies lyk die verdeling van die 
bedrae by Ondersteuningsdienste dan soos volg: 

 

 
 

Kompensasie 
aan gemeentes 

R 234,599 
 6%

Vergoeding 
personeel

 R 1,483,998 
 41%

Gesamentlike 
werk

  R 1,120,729 
 30%

Spesiale 
versoeke

  R 50,000 
 1%

Bedryfkostes
  R 793,336 

 22%

 
 
 
10.12.8 Meer inligting oor die Toekenning 
verskyn op die Sinode se webblad. 
 
10.12.9 Volledige inligting is by die Sinode huis 
beskikbaar. 
 

Eiendomsdiensgroep 
 
10.13 SINODE HUIS 
 
10.13.1 Die Sinode huis is langs Skuilkrans se 
kerkgebou geleë en is doelmatig vir die werk van 
die Sinode ingerig.  Die koste vir die inrigting is 
gedra uit ’n laaste betaling ten opsigte van die 
kafeteria in die “ou” Sinodale Sentrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasie 
 
10.14 FAMILIENUUS 
 
10.14.1 Hierdie e-pos kommunikasie is die 
Sinode se gewildste en effektiefste 
kommunikasie.  Elke  twee weke word nuus oor 
die gemeentes, predikante, Bedieninge en werk 
van die Kerkverband versprei. 
 
10.14.2 Hierdie nuus word aan elke predikant, 
elke gemeente en ander belangstellendes 
gestuur. 
 
10.15 OOSNUUS 
 
10.15.1 Oosnuus is die koerant wat ongeveer 
twee keer per jaar verskyn.  Die doel daarvan is 
om die nuus agter die nuus te vertel en kiekies 
van ons mense te wys. 
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10.15.2 Gemeentes kan gerus meer stories en 
foto's vir plasing na die Sinode huis stuur. 
 
10.16 WEBBLAD 
 
Die Sinode se webblad www.sinoos.co.za word 
ook gebruik om die gebeure in die familie uit te 
beeld. 
 

10.17 LEDE VAN ONDERSTEU-
NINGSDIENSTE 
 
Ds Lemmer Venter (Voorsitter) 
Ds Tienie de Bruyn 
Ds Francois Retief 
Ds Christo de Witt 
Ds Jan Wandrag 
Ds Henry van der Schyff 
Meneer Neels van Tonder  
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11.  VERKIESING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as inligting oor die 
verkiesingsproses van die lede in die Sinodale Diensraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt twee: Die vergadering verkies die lede van die Sinodale 
Diensraad. 
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11. VERKIESING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 
 

Wys die leiersgroep aan . . .  
 

11.1 PROSEDURE 
 
11.1.1 Die prosedure waarvolgens die Sinodale 
Diensraad verkies word, is in die Reglement vir die 
Sinodale Diensraad (Familiereëls 2005, bladsy 104 
tot 106) uiteengesit. 
 
11.1.2 Die Reglement bepaal (punt 1.4): “Die 
lede van die Sinodale Diensraad word verkies vir ’n 
termyn van vier jaar en is nie in dieselfde 
hoedanigheid herkiesbaar nie.” 
 
11.1.3 Die vorige verkiesing het gedurende 
2003 plaasgevind.  Tydens vanjaar se sitting 
(2007) en daarna gedurende 2011 vind weer ’n 
verkiesing plaas. 
 
11.1.4 Drie persone is deur die Sinodale 
Diensraad sedert 2003 in vakatures aangewys.  
Hulle is ds Ferdie Schoeman (Aanbidding), dr Arno 
Meiring (Getuienis) en dr Louis Louw (Onderlinge 
Sorg).  Die Sinode het reeds 
die werkswyse gevestig dat 
hulle wel nou verkies kan word, 
omdat hulle nie gedurende 
2003 verkies is nie. 
 
11.1.5 Die volgende 
persone word in die volgorde 
verkies: 
 
Voorsitter 
Ondervoorsitter 
Drie Diensleiers vir die 
Bedieninge 
’n Leier (Voorsitter) vir Ondersteuningsdienste 
’n Verdere vyf  Sinodale Leiers;  (benewens die 
Voorsitter en Ondervoorsitter) 
 
11.1.6 Die Reglement (punt 2.3) bepaal dat die 
proses soos volg plaasvind: 
 
“Nominasies vir die Sinodale Leiers en die 
Diensleiers word tydens die sinodesitting saam 
ontvang, maar die verkiesing van Voorsitter en 
Ondervoorsitter van die Sinodale Diensraad vind 
eerste plaas, daarna dié van die Diensleiers, en 
dan dié van die ander vyf Sinodale Leiers.” 
 
11.2 NOMINASIES 
 
11.2.1 Nominasievorm  (Reglement punt 2.4) 
 
“Nominasies geskied op ’n goedgekeurde 
nominasievorm waarop die volgende verskyn:  Die 

genomineerde se naam en van, sy/haar gemeente, 
sy/haar huidige sinodale betrokkenheid, die bydrae 
wat hy/sy op sinodale gebied kan lewer, die 
hoedanigheid/-hede waarvoor hy/sy genomineer 
word, die voorsteller (naam en handtekening van 
die afgevaardigde), die sekondante (naam en 
handtekening van twee afgevaardigdes) en die 
handtekening van die genomineerde dat hy/sy die 
nominasie aanvaar.  Die nominasie is eers geldig 
as die persoon wat genomineer is, die 
nominasievorm onderteken het en hom-/haarself 
beskikbaar gestel het.” 
 
11.2.2 Diversiteit van die Sinode (Reglement 
punt 2.1) 
 
Die diversiteit van die Sinode word in aanmerking 
geneem.  Minstens twee lede (asook twee 
sekundi) van die Sinodale Diensraad moet nie-
gelegitimeerdes wees en geslag (veral vroue) en 
ouderdom (veral jeug) moet by nominasie en 

verkiesing oorweeg word. 
 
11.2.3 Sewe Sinodale Leiers 
 
11.2.3.1 “Nominasies vir Sinodale 
Leiers word op ’n gegewe tydstip 
tydens die vergadering gevra en deur 
die voorsteller en sekondante voltooi en 
ingehandig.”  (Reglement punt 2.5)  
Nominasies moet spesifiek wees, 
naamlik Voorsitter en/of Ondervoorsitter 
en ander Sinodale Leiers.  ’n Persoon 
kan net verkies word, indien hy/sy in die 

hoedanigheid genomineer is. 
 
11.2.3.2 Oorweging deur die genomineerde 
 
“Die nominasievorm word daarna aan die 
genomineerde voorsien, wat geleentheid kry om dit 
biddend te oorweeg, met die afgevaardigdes van 
sy/haar gemeente te bespreek, bykomende 
inligting oor sinodale betrokkenheid/bydrae wat 
hy/sy kan lewer te voorsien en dit te onderteken.”  
(Reglement punt 2.5) 
 
11.2.3.3 Groslys vir die vergadering 
 
“Die name van al die genomineerdes en die 
hoedanigheid/-hede waarvoor hulle benoem is, 
word dan tot beskikking van die hele vergadering 
gestel.  Geleentheid word gegee vir enige 
bykomende nominasies, waarna die 
nominasielyste sluit.”  (Reglement punt 2.5) 
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11.2.4 Diensleiers 
 
11.2.4.1 Nominasies  (Reglement punt 2.2) 
 
“Die drie Bedieninge (Aanbidding, Onderlinge Sorg 
en Getuienis) en Ondersteuningsdienste lê elk 
nominasies aan die Sinode voor vir die verkiesing 
van die drie Diensleiers van die Bedieninge en die 
Leier (Voorsitter) van Ondersteuningsdienste 
(hierna ook Diensleier genoem) met sekundi.” 
 
11.2.4.2 Nominasies tydens Bedieninge se 
vergadering.   (Reglement punt 2.6) 
 
“Nominasies vir Diensleiers (en die ander lede van 
die Diensspan, naamlik onderdiensleier, skriba en 
twee addisionele lede) word tydens ’n vergadering 
van almal wat in die Bediening belangstel, ontvang 
en verder soos hierbo hanteer.  Die Bedieninge en 
Ondersteuningsdienste wys uit die genomineerdes 
vir Diensleier en onderdiensleier twee of meer 
persone aan wie se name as genomineerdes vir 
primarius- en/of sekundusdiensleier aan die 
Sinode voorgelê word.  Die Sinode kan vra dat 
enige ander persoon, wie deur ’n belangstellende 
in die betrokke Bediening in die voorafgaande 
proses genomineer is, se naam bygevoeg word 
alvorens die verkiesing deur die Sinode plaasvind. 
Die aanwysing van die ander lede van die 
Diensspan word slegs deur die Sinode op 
voorlegging van die Bediening/ 
Ondersteuningsdienste bekragtig.” 
 
11.2.4.3 Oorweging deur die genomineerdes 
 
Punt een:  “Die nominasievorm word daarna aan 
die genomineerde voorsien, wat geleentheid kry 
om dit biddend te oorweeg, met die afge-
vaardigdes van sy/haar gemeente te bespreek, 
bykomende inligting oor sinodale betrok-
kenheid/bydrae wat hy/sy kan lewer te voorsien en 
dit te onderteken.”  (Reglement punt 2.5) 
 
Punt twee:  Omdat die funksionering van die 
Diensleiers ’n groter impak op die Diensleier se 
gemeente werk maak, word gesprekke reeds 
vooraf met moontlike Diensleiers se gemeentes 
gevoer. 
 
11.2.4.4 Groslys vir die vergadering 
 
“Die name van al die genomineerdes en die 
hoedanigheid/-hede waarvoor hulle benoem is, 
word dan tot beskikking van die hele vergadering 
gestel.  Geleentheid word gegee vir enige 
bykomende nominasies, waarna die 
nominasielyste sluit.”  (Reglement punt 2.5) 
 
11.3 STEMMING 
 

11.3.1 Stembriewe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Stembriewe word voorberei waarop die 
hoedanigheid waarvoor die persoon genomineer is 
(byvoorbeeld Sinodale Leier: Voorsitter) en die 
name van al die genomineerdes in alfabetiese 
volgorde verskyn met hulle gemeente se naam, 
amp, ouderdom en geslag in hakies.”  (Reglement 
punt 3.1) 
 
11.3.2 Prosedure by stemming (Reglement 
punt 3.2) 
 
11.3.2.1 Elke stemming geskied deur die lede 
wat aanwesig is. 
 
11.3.2.2 Sinodale Leiers en Diensleiers asook 
sekundi, moet met ’n volstrekte meerderheid van 
stemme van die aanwesige lede verkies word. 
 
11.3.2.3 Verkiesing van persone geskied op ’n 
geslote stemwyse. 
 
11.3.2.4 Uit die name in die nominasielys stem 
elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal 
persone wat in ’n bepaalde hoedanigheid verkies 
moet word. 
 
11.3.2.5 Indien vir ’n bepaalde hoedanigheid nie 
’n volstrekte meerderheid van stemme op ’n 
persoon verenig is nie, vind ’n verdere stemming 
plaas uit die name wat die hoogste getal stemme 
gekry het en saam ’n volstrekte meerderheid vorm. 
 
11.3.2.6 Indien die stemme staak, vind ’n 
volgende stemming tussen dieselfde persone 
plaas, waarna die lot beslis. 
 
11.3.3 Die Voorsitter word eerste verkies. 
 
11.3.4 Die Ondervoorsitter word tweede 
verkies. 
 
11.3.5 “Indien ’n persoon as Voorsitter of 
Ondervoorsitter van die Sinodale Diensraad 
verkies word, verval sy/haar nominasies as 
Diensleier.”  (Reglement punt 3.3) 
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11.3.6 Die Sinode verkies dan ’n Diensleier vir 
elk van die drie Bedieninge (Aanbidding, 
Onderlinge Sorg en Getuienis) en ’n Leier 
(Voorsitter) vir Ondersteuningsdienste met 
sekundi.  (Reglement punt 1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.7 “Indien ’n persoon as Diensleier verkies 
word, kan hy/sy nie ook as een van die ander vyf 
Sinodale Leiers verkies word nie.  ’n Persoon wat 
as sekundus vir ’n Diensleier verkies word, kan wel 

as Sinodale Leier verkies word, waarna die Sinode 
’n ander sekundus, na voorlegging van 
nominasie(s) deur die Bediening vir die Diensleier, 
verkies.” 
 
11.3.8 Die Sinode verkies nog vyf Sinodale 
Leiers vir die Sinodale Diensraad met sekundi.  
Twee van die sewe Sinodale Leiers (asook twee 
sekundi) moet ouderlinge/diakens wees, wat nie 
predikants- of proponentsbevoegdheid het nie.  
(Reglement punt 1.3) 
 
11.4 DAGBESTUUR 
 
Die Dagbestuur bestaan uit die Voorsitter, Onder-
voorsitter en twee lede wat deur die Sinodale 
Diensraad uit eie geledere verkies is.  Die skribaat 
word deur die Uitvoerende Amptenaar van die 
Sinode hanteer.  (Reglement punt 1.4) 
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12.  SINODALE DIENSRAAD - VERFYNDE WERKSWYSE 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as inligting oor die wyse waarop die 
Sinode se werkswyse verfyn is. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verfyning 
van die werkswyse wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 12.9 Die verfyning van die werkswyse van die Sinode 
word goedgekeur. 
 

 
 



 
 

12. Sinodale Diensraad - Verfynde werkswyse 
 

 

 
Agenda 2007    97 

12. SINODALE DIENSRAAD - VERFYNDE WERKSWYSE 
 

Hoe doen ons nou ons werk? 
 

12.1 AGTERGROND 
 
12.1.1 Die beplanning van die Sinode se 
huidige werkswyse het reeds meer as 10 jaar 
gelede begin.  Hierdie werkswyse vra dat daar 
voortdurend beplan, aangepas en uitgebou moet 
word. 
 
12.1.2 Wanneer daar geëvalueer word, kan 
daar nie by die struktuur begin word nie.  Die 
strategie moet eers bepaal word, voordat die 
struktuur aangepas kan word.  Om die strategie 
vas te stel, moet na die visie, waardes en 
werksaamhede gekyk word.  Die volgende skets 
dui die sake aan, wat vooraf hanteer moet word: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 VERFYNING VAN DIE STRUK-
TUUR VAN DIE SINODALE WERK-
SAAMHEDE 
 
12.2.1 Formulering van die visie van die 
Sinode 
 
12.2.1.1 Daar is eenstemmigheid dat die visie nie 
verander behoort te word nie, naamlik die 
daarwees-vir-God, daarwees-vir-mekaar en 
daarwees-vir-die-wêreld. 
 
12.2.1.2 Die visie het oral grondgevat en 
gemeentes gebruik dit om hulle werksaamhede 
sinvol te struktureer.  Aanbidding, Onderlinge Sorg 
en Getuienis word oral erken as inherent deel van 
die wese van die Kerk.  As gevolg van die 
teologiese besinning met die herstrukturering, is 
juis hiervoor gekies. 
 
12.2.3 Waardes van die Sinode 
 
Daar is eenstemmigheid dat die huidige sewe (7) 
waardes na ’n pad van besinning gekies is en deur 
verskillende sinodesittings vasgestel is.  Dit is in 
maklik verstaanbare Afrikaans herskryf. 
 

12.2.4 Werksaamhede van die Sinode 
(Sinodale Diensraad) 
 
12.2.4.1 Die funksionering van die 
Sinode/Sinodale Diensraad val in op agt (8) 
terreine uiteen. 
 
12.2.4.2 Hierdie sake is vir die interne 
funksionering bedoel.  Die werksaam-hede van die 
Sinodale Diensraad word gedurig getoets of dit 
nog hieraan voldoen. 
 
12.2.4.3 In kort is die Sinode daar om leiding te 
gee, netwerke te help vestig, verhoudinge te help 
bou en advies te gee. 
 
12.2.5 Die proses van die Sinode 
 
12.2.5.1 Die proses van die Sinode is eers 
beskryf, om duidelik die vloei van die verskillende 
stappe aan te dui. 
 
12.2.5.2 Daar word eers bepaal waarvoor die 
Sinode daar is, dan word die wyse beskryf hoe dié 
visie bereik word.  Dit vra eers wat gedoen word, 
voordat gereël word hoe dit gedoen moet word.  
Die hoe moet dan met die visie en waardes 
ooreenstem.  Wat bereik wil word, vind dan in die 
prosesse en strukture neerslag. 
 
12.2.5.3 Die proses verteenwoordig ’n 
waardeketting: die aksies moet waarde toevoeg.  
Die funksie van die Sinodale Diensraad is om te sê 
WAT gedoen moet word, maar net so veel om te 
sê WAT NIE gedoen moet word nie.  (Daar kan 
ook sake wees, wat buite die prosesmatige lê en 
op ’n ander wyse hanteer kan word.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.5.4 Wat wil die Sinode/Sinodale Diensraad 
bereik? 

VISIE

WAARDES

BEDIENINGE

AANBIDDING ONDERLINGE SORG GETUIENIS

ONDERSTEUNINGSDIENSTE
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Die mikpunt is om ter wille van die gemeentes daar 
te wees; aan die gemeentes waarde toe te voeg.  
In die gemeentes funksioneer die Kerk.  Elke 
Kerkvergadering bestaan uiteindelik ter wille van 
die gemeentes. 
 
12.2.5.5 Watter mikpunte word gestel? 
 
Een: Gesonde gemeentes is die fokus van die 
Sinode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee: Samewerking met ander Sinodes. 
 
Drie: Eie sinodale werksaamhede. 
 
Vier: Standpunte wat ingeneem word. 
 
12.2.5.6 Hoe kom sake op die tafel 
 
Een: Die visie van die Sinode bepaal wat 
belangrik is. 
 
Twee: Die Sinodale Diensraad kan op grond 
van die Woord ’n prioriteit aandui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie: Die Bedieninge kan behoeftes en 
geleenthede identifiseer. 
 
Vier: Die gemeentes kan sake aandui, soos 
deur die Voetsool sinodesittings, wat in die hart 
van die lidmate leef. 
 
Vyf: Uit die breër Kerkverband, soos deur die 
Algemene Sinode, word sake na die Sinode 
deurgegee. 
 
Ses: Die nood van die wêreld kan dit vra. 

 
Sewe: Indiwidue kan beskrywingspunte indien. 
 
12.2.5.7 Hoe word prioriteite bepaal? 
 
Die Sinodale Diensraad bepaal die prioriteite na 
aanleiding van die Sinode se doelwitte.  Dit is ’n 
taak van die leierskap, daarom kan die Bedieninge 
se Diensgroepe ook hiermee ingetrek word 
 
12.2.5.8 Prioriteite na projekte 
 
Een: Elke prioriteit word omskep in ’n projek, 
wat bepaalde uitsette lewer. 
 
Twee: Hierdie projekte is afhandelbaar en het 
dus ’n bepaalde tydsverloop. 
 
Drie: Die projekte moet in die belang van die 
gemeentes wees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.5.9 Beplanning van die struktuur 
 
Die struktuur word so beplan, dat die volgende 
bereik kan word: 
 
 Visionêre leierskap. 
 
 Die lig van al drie die fokusse wat op 

elke projek/werksaamheid val. 
 
 Operasionele bestuur. 
 
 Navorsing en toerusting. 
 
12.2.6 Belang van leierskap 
 
12.2.6.1 Leierskap is bepalend om alle sake met 
die visie in verband te bring. 
 
12.2.6.2 Leierskap op elke vlak van die Kerk 
moet bepaal hoe sake op daardie terrein tuiskom.  
Die leierskap moet doelbewus elke saak weeg. 
 
Een: Op die vlak van die Algemene Sinode is 
daar ’n breë leierskap, wat die sake identifiseer, 
wat in die samelewing van belang is. 
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Twee: Op sinodale vlak moet die leierskap al 
die sake wat vanaf die Algemene Sinode en die 
gemeentes kom, evalueer en in terme van die visie 
weeg.  Sake in die sentrum van die visie word op 
sinodale vlak hanteer.  Ander sake kan slegs na 
gemeentes deurgegee word of van kennis geneem 
word. 
 
Drie: Met ’n gemeente is dit dieselfde.  Die 
leierskap moet ook alle sake op die tafel evalueer 
om te bepaal of dit by die visie van die gemeente 
inpas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.6.3 Dit is belangrik om te besef dat elke 
Kerkvergadering ’n eie fokus en werkswyse het.  
Wat die Algemene Sinode doen, doen die Sinode 
nie noodwendig nie.  Wat die Sinode doen, doen 
die gemeente ook nie noodwendig nie.  Daar moet 
dus ’n duidelike onderskeid wees tussen die sake 
wat die Sinode, die gemeentes en die Algemene 
Sinode hanteer.  ’n Fokus van die een 
Kerkvergadering, is nie noodwendig ’n fokus van 
die andere nie. 
 
12.2.7 Benaminge wat die Sinode gebruik 
 
Die Sinode gebruik doelbewus name wat by die 
diens-motief van die Sinode aansluit, byvoorbeeld 
Sinodale Diensraad, Bedieninge, Diensgroepe, 
Diensleiers en Diensprojekte. 
 
12.2.8 Slagspreuk gekoppel aan die visie 
 
12.2.8.1 Daar is ’n behoefte aan ’n slagspreuk 
om die visie te ondersteun.  Hierdie slagspreuk sê 
kortliks vir die gemeentes, wat die Sinode doen of 
wil doen.  Die Sinode se fokus is om die 
gemeentes te help, te ondersteun om plaaslik 
“beter” gemeentes te wees.  Die slagspreuk is 
soos volg saamgevat: 
 
 
 
 
 

“’n Sinode wat hoor, dien en lei.” 
 
12.3 STRUKTURERING VAN 
SINODALE WERKSAAMHEDE 
 
12.3.1 Huidige situasie uitgebou 
 
12.3.1.1 Die drie 
Bedieninge is goed 
gevestig.  Dit is ook die 
wesenlike van Kerkwees, 
wat die Sinode op grond 
van die teologiese 
besinning bepaal het. 
 
12.3.1.2 Die drie 
Bedieninge word nie nou verwater nie, want dit bly 
die fokus van die Sinodale Diensraad.  Die fokusse 
van die Bedieninge word uitgebou, sodat elke saak 
doelbewus aan die fokus van die drie Bedieninge 
getoets word. 
 
12.3.1.3 Elke saak behoort dan ’n aanbiddings- 
onderlinge sorg- en getuienis-aspek hê.  Die beeld 
van drie ligte wat altyd op elke saak skyn, kan 
gebruik word. 
Dit beteken dat gekonsolideer en gefokus word.  
Werksaamhede word doelbewus so gestruktureer, 
dat die produkte/projekte van “volledig (komplete)” 
Kerkwees getuig. 
 
12.3.2 Strategiese verandering 
 
12.3.2.1 Die strukture is relatief en kan verander 
na aanleiding van die strategie.  Hierdie 
verandering kan ook as ’n verfyning van die 
werkswyse gesien word. 
 
12.3.2.2 Die afgelope sinodesitting het ’n aantal 
“groot sake” as prioriteite aangedui.  Soos die 
skets aandui, hou hierdie sake verband met 
Leierskap, die Gemeentes, die Kerkverband en die 
Samelewing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMELEWING

KERKVERBAND

GEMEENTES

LEIERSKAP

VISIE

ARMOEDE/VIGS
MORELE VERVAL

GRONDHERVORMING

KERKHERENIGING
HOMOSEKSUALITEIT

TEOLOGIE: VRAE EN OPLEIDING

JEUG
EREDIENS

VEROUDERING
VOLHOUBARE BEDIENING

GEESTELIKE LEIERS/MENTORSKAP

AANBID O/SORG GETUIENIS
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12.3.2.3 Om hierdie sake as prioriteite te hanteer, 
beteken dat daar vir hulle plek gemaak word en 
ander sake na ’n laer prioriteit skuif.  Dit is nodig 
sowel wat die hulpbronne (veral fondse) betref, as 
die persone wat hierby betrokke is. 
 
12.3.2.4 Die strategie word soos volg aangepas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die “Groot sake” soos deur die sinodesitting 
besluit, word as prioriteite hanteer. 
 
Die Bedieninge word voortaan as prosesse of 
fokusse hanteer, waarvan die “lig” op elke saak 
skyn, wat hanteer word. 
 
12.4 BEPALING VAN PRIORITEITE 
 
12.4.1 Die sake op die tafel van die Sinodale 
Diensraad, was die elf “groot sake” wat tydens die 
sinodesitting hanteer is.  Dié sake kom ook uit die 
Voetsool sinodesittings. Vergelyk die skets. 
 
12.4.2 Prioriteite is vir die volgende tydperk 
bepaal.  Die Sinodale Diensraad oordeel dat 
hiermee die meeste verskil vir die gemeentes 
gemaak kan word.  (Sodra voldoende aandag aan 
hierdie prioriteite gegee is, kan nuwe prioriteite 
bepaal word.) 
 
12.4.3 In terme van die Sinode se waardes, dat 
met netwerke gewerk word, blyk dit dat sekere 
sake reeds elders binne die Kerkverband hanteer 
word.   Sodra dit nodig is, kan hierdie sake ook 
spesifieke prioriteite vir die Sinode word, naamlik: 
Kerkhereniging, Homoseksualiteit, Teologiese 
opleiding, Erediens en Jeugbediening. 
 
12.4.4 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
die volgende sake tans prioriteite is, waarvoor 
Diensprojekspanne saamgestel word: 
 

Geestelike leierskap (wat ook 
Mentoraatskap insluit) 

 
 Grondhervorming 
 

 Volhoubare bediening 
 
 Morele herstel. 
 
12.5 DIENSPROJEKTE 
 
12.5.1 Strukturering van Diensprojekte 
 
12.5.1.1 Hierdie Diensprojekte is die wyse 
waarop die prioriteite hanteer word.  Vir elk van die 
sake word ’n Diensprojekspan saamgestel.   Elke 
Diensprojek-span gee spesifiek aan die drie 
fokusse (aanbidding, onderlinge sorg en getuienis) 
van die Sinode aandag. 
 
12.5.1.2 Hierdie projekte word in terme van hulle 
uitkoms gemeet.  Die verwagting van die Sinode of 
Sinodale Diensraad word gestel en die uitdaging is 
om hierdie verwagtinge te oortref. 
 
12.5.1.3 Die beplanning en vordering van elk van 
die Diensprojekspanne word aan die Sinodale 
Diensraad voorgelê vir voortdurende evaluering en 
begeleiding. 
 
12.5.1.4 ’n Verteenwoordiger(s) van die Sinodale 
Diensraad dien in elk van die Diensprojekspanne.  
Hulle taak is begeleiding en monitering 
 
12.5.1.5 Die Koördineerders van die 
Diensprojekspanne (dit is die persone wat die 
proses bestuur) dien nie in die Sinodale Diensraad 
nie.  Tog is hulle teenwoordig met die hantering 
van hulle vorderings-verslae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.5.2 Saamstel van die Diensprojekspanne 
 
12.5.2.1 Volgens die werkswyse van die Sinode, 
is gemeentes versoek om persone te nomineer om 
in die Diensprojekspanne te dien. 
 
12.5.2.2 Die Sinodale Diensraad het spanne later 
saamgestel. 
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12.5.2.3 Die Diensprojekspanne stel die 
doelwitte, aksieplanne en aksiestappe saam.  Die 
Sinodale Diensraad moniteer die proses. 
 
12.6 BEDIENINGE 
 
12.6.1 Verandering aan die Bedieninge 
 
12.6.1.1 Die Bedieninge het hulle eie 
werksaamhede geëvalueer.  Hulle het bepaal 
watter werksaamhede moet voortgaan, watter kan 
uitfaseer en watter gestaak kan word.  Sake wat 
nie prioriteite is nie, word gelaat.  Verder is daar 
sake wat oor ’n tydperk kan uitfaseer. 
 
12.6.1.2 Sekere sake is egter vir die langtermyn 
deel van die funksionering van die Bedieninge.  
Hierdie sake word beplan, sodat dit ook aan elk 
van die drie fokusse beantwoord. 
 
12.6.1.3 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
daar integrasie van die fokusse en projekte moet 
wees.  “Al het elke Bediening ’n eie intensie, is al 
drie dimensies steeds teenwoordig.”  (Arnold Smit)  
Werksaamhede word doelbewus so gestruktureer, 
dat daar integrasie kan wees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.6.1.4 In terme van die besluit dat die 
Bedieninge die fokusse of ligte word, is dit nodig 
om die Bedieninge sterk te hou. 
 
12.6.2 Prioriteite of operasionele sake 
 
12.6.2.1 Daar is besef dat daar seker 
werksaamhede is, wat van strategiese belang is, 
terwyl ander slegs operasioneel bestuur hoef te 
word.  Dit is deurlopende aksies, wat nie net 
gestaak kan word nie.  Dit sluit sake soos 
Woordwyser, werk in Mosambiek en Swaziland in. 
 
12.6.2.2 Die Sinodale Diensraad het immers 
geoordeel dat geen sake wat suksesvol is, skade 

moet ly nie.  Dit moet eerder uitgebou word om 
aan al die fokusse aandag te gee. 
 
12.6.2.3 Sekere van die werksaamhede van die 
Bedieninge het die potensiaal om prioriteite te 
word.  Ander kan uitval en op die parkeerterrein 
beland.  Dit kan soos volg voorgestel word: 
 
 

Prioriteit 

 - - - - ↓- - - - - - - - - - - ↑- - - -  -  - - - - ↓-  
 

Operasionele  werksaamhede 
 

- - - - ↑- - - - - - - -  -↓ - - - - - - - - - - ↑ - - -  
 

Uitval of op die parkeerterrein 
 
 
12.6.2.4 Die onderskeid tussen die Bedieninge 
word ook nie meer met lyne nie, maar met 
stippellyne aangedui. 
 
12.6.2.5 Daar word doelbewus beter koördinering 
tussen die Bedieninge beplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.6.3 Bedieninge se Diensspanne en 
Diensgroepe 
 
12.6.3.1 Die Bedieninge het steeds die volgende 
take: 
 
Een: Bestaande werksaamhede, wat 
operasioneel voortgesit moet word. 
 
Twee: Die “lig” van dié Bediening moet op al 
die werksaamhede van die Sinode skyn.  Daar 
word steeds gesorg dat die drie fokusse van die 
Sinode aandag geniet.  Die Diensspanne vervul 
die funksie saam met die Diensleiers. 
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Drie: Relevante studie en navorsing moet 
gedoen word.  Dit is nodig om werklik die Sinode 
se roeping te verstaan.  Teologiese, kerklike en 
samelewingskwessie behoort deurlopend 
bestudeer te word. 
 
Vier: Sake wat van die gemeentes, die 
Algemene Sinode of waar ook al op die tafel van 
die Sinodale Diensraad kom, moet in terme van die 
fokus gemeet word en hantering daarvan 
aanbeveel word. 
 
12.6.3.2 Om hierdie take uit te voer, word die 
volgende gedoen: 
 
Een: Die Bedieninge met Diensspanne en 
Diensleiers word behou soos tans.  Die 
Diensspanne is ’n “brein trust” van ’n aantal 
persone wat spesifiek strategies oor die spesifieke 
fokusse dink. 
 
Twee: Dieselfde Diensgroepe word behou, 
maar die vergaderinge word aangepas. 
 
Drie: Doelbewuste beter koördinering word 
ook tussen die Diensleiers en die Diensspanne 
beplan. 
 

Vier: Vir elke werksaamheid word doelwitte en 
uitsette beplan.  Dit geld ook vir die operasionele 
sake, waarmee gewerk word. 
 
12.6.4 Rol van die Diensleiers 
 
12.6.4.1 Hulle is steeds die persone, wat tyd vir 
die werksaamhede beskikbaar maak. 
 
12.6.4.2 Hulle taak is om leiding te neem, die 
bestaande werksaamhede te bestuur en 
entoesiasme vir die Bedieninge aan te blaas. 
 
12.6.4.3 Hulle het ’n taak met beide die 
strategiese sake (die Sinode se prioriteite) en sake 
wat operasioneel (van die Bedieninge) bestuur 
word. 
 
12.7 BOODSKAP VAN DIE 
VERANDERINGE 
 
Die boodskap van veranderinge word duidelik 
uitgedra dat die Bedieninge se fokusse oor al 
die werksaamhede versprei word.  Die 
prioriteite word hanteer, wat tans die meeste 
verskil aan die gemeentes kan maak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.8 WERKSWYSE GETOETS 
 
12.8.1 Die afgelope jaar is die werksaamhede 
van die Sinode op hierdie wyse gedoen.  Daar is 
getoets of die verfyning werklik ’n verbetering is en 
of dit wel sinvol toegepas kan word. 
 
12.8.2 Hierdie werkswyse het gehelp om te 
fokus op die sake, wat wel ’n verskil kan maak; ook 

het dit waarde toegevoeg, indien die lig van die 
drie Bedieninge op elke saak val. Bestaande 
werksaamhede kan wel ook voortgaan, terwyl 
sekere sake op ’n ad hoc-wyse hanteer word, 
totdat dié sake afgehandel is. 
 
12.8.3 Hierdie is inderdaad ’n volgende stap om 
te wille van die gemeentes so goed as moontlik 
Sinode-familie (kerkverband) te wees. 
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12.8.4 Wanneer die sinodesitting gevra word om 
hierdie verfyning van die werkswyse goed te keur, 
beteken dit die volgende: 
 
Een: Die slagspreuk word goedgekeur, 
naamlik: "’n Sinode wat hoor, dien en lei. 
 
Twee: Die vertaling van die waardes in maklik 
verstaanbare Afrikaans, word as ’n alternatiewe 
formulering van die waardes aanvaar. 
 
Drie: Die drie fokusse van die Bedieninge 
(naamlik daarwees-vir-God, daarwees-vir-mekaar 
en daarwees-vir-die-wêreld) word steeds as die 
wesenlike van Kerkwees vir ons tyd bevestig. 

 
Vier: Dit is nodig om prioriteite te bepaal en 
daaraan aandag te gee. 
 
Vyf: Die drie Bedieninge gee aandag aan 
sake wat slegs operasioneel kan voortgaan, maar 
juis veral die prioriteit sake. 
 
12.9 AANBEVELING 
 
Die verfyning van die werkswyse van die 
Sinode word goedgekeur. 
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13.  SINODALE DIENSRAAD - OP SOEK NA ’N NUWE NAAM 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag gee die agtergrond vir die soeke na ’n 
nuwe naam en beantwoord vrae oor die wenslikheid om nou die 
naam te verander. 
 
 
Punt twee:   Die verslag dien ook as inligting oor die proses wat 
gevolg is om voorstelle vir ’n nuwe naam op die tafel te kry. 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt twee:   Die aanbeveling punt 13.6 word hanteer. 
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Embleem van Transvaal 

13.  SINODALE DIENSRAAD - OP SOEK NA ’n NUWE NAAM 
 

Hoe staan ons bekend . . . ? 
 

13.1 AGTERGROND 
 
13.1.1 Tydens sinodesitting 2005 is besluit dat 
die Sinode ’n nuwe naam behoort te kry.  Die 
besluit was (Handelinge 2005 bladsy 273, punt 
33.7.1 en 33.7.2): 
 
Een: Afgevaardigdes het met die opsteek van 
groen kleurkaarte aangedui, dat dit nodig is om die 
naam van die Sinode te verander. 
 
Twee: Die Sinodale Diensraad is versoek om ’n 
proses te bestuur om ’n nuwe naam te vind. 
 
13.1.2 Daar is ook genoem dat die nuwe naam 
aan die volgende riglyne behoort te voldoen: 
 
Een: Die naam moet eie aan die Sinode of 
ons gebied wees. 
 
Twee: Die naam moenie verdelend inwerk nie. 
 
Drie: Die naam moet Afrikaans wees. 
 
13.1.3 Tydens sinodesitting 2005 is daar reeds 
gemotiveer waarom ’n nuwe naam gevind moet 
word.  Dit word nie weer op die tafel geplaas nie.  
Hierdie verslag gee slegs aandag aan die proses, 
wat gevolg is om ’n nuwe naam te vind. 
 
13.1.4 Die hooftrekke van die vorige verslag 
word tog weer genoem.  (Handelinge 2005, bladsy 
207 tot 209. 
 
13.2 VORIGE SINODESITTING (2005) 
 
13.2.1 Twee van die Sinodes van die “ou” 
Transvaal het nuwe name gekies, naamlik Suid-
Transvaal nou Hoëveld Sinode en Noord-
Transvaal nou Noordelike Sinode. 
 
13.2.2 Staatkundig bestaan Transvaal nie meer 
nie.  Daarom was daar verskeie versoeke dat die 
naam van die Sinode verander moet word, soos 
die versoek van die Ring van Silverpark van 28 
September 2005. 
 
13.2.3 Daar is vertel van die prosesse wat 
reeds plaasgevind het, naamlik: 
 
Een: 1995: Tydens die sinodesitting is 
oorweeg om die naam na die Sinode van 
Mpumalanga te verander.  Daar is aangetoon dat 
gemeentes ook in ander provinsies geleë is.  Die 
meeste lidmate is buite Mpumalanga. 

 
Twee: 1996: Die Sinodale Kommissie het 
voorstelle vir ’n naam gevra, maar nie ’n 
oortuigende voorstel gekry nie. 
 
Drie: 1999: Tydens die strategiese beraad 
is geoordeel dat daar eers gewag moet word vir ’n 
moontlike Kerkhereniging. 
 
Vier: 2000:  Die  Sinodale Diensraad het 
weer daaraan aandag gegee.  In gesprek met die 
Owerheid, is telkens beleef dat die Sinode se 
naam steeds uit die ou bedeling is.  Tog was die 
VGKSA steeds die Sinodes van Noord- en Suid-
Transvaal. 
 
Vyf: 2001:  Gemeentes is weer genooi om 
name voor te stel.  Daar was veral twee 
moontlikhede.  Die meeste voorstelle was om die 
huidige naam te behou.  Enkele persone het 
voorgestel om te verander na Oos Sinode. 
 
13.2.4 Die verslag het ook gemeld dat name 
hoofsaaklik op drie maniere gekies word. 
 
13.2.4.1 Name wat iets van die geografiese 
vertel.  Dit is soos Oostelike Sinode in die 

aanbevelings. 
 
13.2.4.2 Name wat iets van die staatkundige 
vertel.  Dit is soos die Sinode van Transvaal. 
 
13.2.4.3 Name wat volgens waardes en simbole 
gekies word.  Dit is soos Oosterlig en Môrester 
Sinode. 
 
13.3 MOET DAAR NOU VERANDER 
WORD? 
 
13.3.1 Daar word gevra of die naam van die 
Sinode nou verander moet word.  Daar is 
verskillende redes, waarom dit gevra word. 
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Skets van windrigtings 

13.3.2 Sommige persone wil steeds die ou 
naam behou.  Die algemene gevoel tydens die 
vorige sitting was wel dat die naam verander moet 
word.  Om die ou naam steeds te behou, kan slegs 
met ’n rooi kaart by aanbeveling EEN gestem 
word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3.3 Daar moet egter onthou word dat 
persone wat oordeel dat die naam nie nou nie, 
maar later, verander moet word, ook met ’n rooi 
kaart kan stem. 
 
13.3.4 Ander persone vra na die koste 
implikasie gevra.  Die kostes is minimaal, want die 
verandering raak net die registrasie van eiendom.  
Daarvoor word bloot ’n aantekening op die akte 
aangebring.  Die koste is ongeveer R250,00 per 
akte.  Dit het die Noordelike Sinode R0 (niks!) 
gekos om hulle naam te verander nie.  Daar is 
geen eiendom op hulle naam geregistreer nie en 
hulle het geen ander probleme ondervind nie.  Die 
koste vir Oos-Transvaal is ongeveer R750,00 
omdat daar drie eiendomme in die Sinode se 
naam geregistreer is. 
 
13.3.5 Wat van Kerkhereniging en ’n 
naamsverandering?  Die stukke wat voor die 
Algemene Sinode gedien het en self die besluite 
wat geneem is, toon dat dit nog ’n geruime tyd 
kan/gaan duur voordat Kerkhereniging die Sinode 
raak.  Die model wat in die stukke van die 
Algemene Sinode voorgestel is, kies vir ’n proses, 
wat nie oornag gaan plaasvind nie. 
 
13.3.6 Die VGKSA Noord-Transvaal het 
intussen hulle naam na die URCSA Northern 
Synod verander.  Dit is wel ’n Engelse vertaling 
van hulle naam, maar ook meer as ’n vertaling. 
 
13.3.7 Omdat dit finansieel nie veel kos om die 
naam te verander nie; omdat Kerkhereniging die 
Sinode na alle waarskynlikheid nie binnekort gaan 
raak nie; en omdat ander Sinodes (beide NG Kerk 
en VGKSA) hulle name verander het, kan die 
Sinode dit wel nou oorweeg om die naam te 
verander. 
 

13.4 PROSES WAT SEDERT 
SINODESITTING 2005 GEVOLG IS 
 
13.4.1 Voorstelle vir ’n naam 
 
13.4.1.1 Gemeentes is uitgenooi om name voor 
te stel.  Uiteindelik is dertig (30) voorstelle ontvang.  
In sommige gevalle is die name ook gemotiveer.  
Hierdie motiverings is deur Familienuus aan die 
gemeentes genoem. 
 
13.4.1.2 ’n Verbinding met “Oos” 
 
Oosland Sinode 
Oosterlig Sinode 
Oosplato Sinode 
Noord-oostelike Sinode 
Oosveld 
Oostelike Sinode 
Oosberg 
Oosvaal 
Oos-Hoogte Sinode 
 
13.4.1.3 Name wat iets van die “streek” sê 
 
Olifantsrivier Sinode 
Lydenburg Sinode 
Pretoria Sinode 
Laeveld Sinode 
Krokodilrivier Sinode 
Drakensberg Sinode 
Parkveld Sinode 
 
13.4.1.4 Name wat met die “son” te doen het 
 
Sinode van die opkomende son 
Oggendlig Sinode 
Sonop Sinode 
Sinode van die Nuwe dag 
Môrester Sinode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4.1.5 Verbintenisse van Gauteng en 
Mpumalanga 
 
Gaulanga Sinode 
Mphuteng Sinode 
Autalanga Sinode 
Dunideng Sinode 
Mpugau Sinode 
Tengalanga Sinode 

 
Leeu en Lam 
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Skets van die son 

13.4.1.6 Waardes of Bybelse simbole 
 
Kragbron Sinode 
Maranata Sinode 
Sinode van die Leeu en die Lam 
 
13.4.1.7 Sommige van die motiverings was: 
 
Een: Olifantsrivier Sinode.  “Die Olifantsrivier 
is ’n gepaste samebindende simbool vir ons 
Sinode.  Die Olifantsrivier se primêre 
opvangsgebied lê in die hoëveld en middelveld, 
Oos van Pretoria (Moreleta, Bronkhorstspruit, 
Elandsrivier, ensovoorts.)  Daarna loop die 
Olifantsrivier verby  Witbank, Middelburg, verby die 
voet van die Steelpoortberge, deur die 
Krugerwildtuin, na die see.  Die dertig groot 
damme in die rivier klink of dit uit ons 
gemeenteregister geneem is, onder andere 
Witbank, Renosterkop, Rust de Winter, Loskop, 
Blyderivierpoort, Ohrigstad, Phalaborwa.  Die 
Olifantsrivier maak as't ware sy water uit ons hele 
sinodale gebied bymekaar - en dit gee ook lewe en 
groenigheid aan die hele gebied.” 
 
Twee: Oos-Hoogte Sinode.  “Met Oos word net 
sagter verwys na Oos-Transvaal, soos ons dit ken.  
Hoogte verwys na die Hoëveld, waarin die meeste 
gemeentes geleë is.” 
 
Drie: Sinode van die Leeu en die Lam.  
Hierdie naam is afgelei uit Openbaring 5 vers 5 en 
6.  Die Leeu praat van die Wildtuin en die Laeveld 
en die Lam dui op die boerdery veral op die 
Hoëveld. 
 
13.4.2 Aanduiding van voorkeure 
 
13.4.2.1 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
hierdie voorstelle in alfabetiese volgorde aan die 
gemeentes gestuur word.  Gemeentes is versoek 
om hulle eerste drie voorkeure in volgorde te 
verstrek. 
 
13.4.2.2 Sewe-en-veertig (47) gemeentes het 
geantwoord en die ses (6) gewildste name is 
bepaal.  Hulle het saam 63% van die steun geniet. 
 
13.4.2.3 Die ses (6) gewildste name was: 
 
Laeveld Sinode, Môrester Sinode, Oostelike 
Sinode, Oosterlig Sinode, Oosvaal Sinode en 
Sonop Sinode. 
 
13.4.3 Stemming tussen die name 
 
 

13.4.3.1 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
gemeentes ’n keuse uit die ses name kan maak. 
 
13.4.3.2 Slegs een-en-dertig (31) gemeentes het 
geantwoord.  Die name wat toe die meeste steun 
geniet het, was in volgorde: 
 

Oostelike Sinode, Oosterlig Sinode en Môrester 
Sinode. 
 
13.4.3.3 ’n Paar gemeentes het ook aangedui dat 
die huidige naam behou behoort te word. 
 
13.5 KEUSE VIR ’n NAAM 
 
13.5.1 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
die drie name in voorkeur volgorde aan die sitting 
voorgelê word.  Inligting oor die proses wat gevolg 
is, word ook voorsien. 
 
13.5.2 Die keuse kan uitgeoefen word deur elke 
afgevaardigde ’n stembrief te laat invul.  Hierdie 
werkswyse word egter net gevolg met die 
verkiesing van persone.  Daar behoort eerder 
volgens die Sinode se nuwe werkswyse gewerk te 
gaan word. 
 
13.5.3 Volgens dié manier word deur die 
opsteek van kleurkaarte die voorkeur aangedui.  
Elke persoon steek dan ’n kleurkaart vir elke naam 
op.  Sodoende word die oorheersende gevoel 
bepaal. 
 
13.6 AANBEVELINGS 
 
Een: Die Sinode kies deur die opsteek van 
kleurkaarte ’n nuwe naam vir die Sinode. 
 
Twee: Die volgende moontlikhede word 
hanteer: 
 
 Oostelike Sinode 
 Oosterlig Sinode 
 Môrester Sinode 
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14.  SINODALE DIENSRAAD - 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 14.3.7   Goedkeuring van die groslys. 
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14.  SINODALE DIENSRAAD - AANWYS VAN DIE AFGEVAARDIGDES 
NA DIE VOLGENDE SITTING VAN DIE ALGEMENE SINODE 

 
Wie verteenwoordig ons . . . ? 

 
14.1 VOLGENDE SITTING VAN DIE 
ALGEMENE SINODE 
 
14.1.1 Die Algemene Sinode 2007 het besluit 
dat die Algemene Sinode weer vierjaarliks 
vergader.  Dit beteken dat die volgende sitting 
gedurende 2011 plaasvind. 
 
14.1.2 Indien die beplanning deurgaan, vind die 
sitting plaas, nadat die Sinode van Oos-Transvaal 
gedurende Oktober 2009 ’n eie sitting het. 
 
14.1.3 Afgevaardigdes kan dus tydens die 
sitting van 2009 aangewys word.  Indien daar egter 
voor Oktober 2009 ’n sitting van die Algemene 
Sinode om watter rede ook al plaasvind, word die 
Sinode verteenwoordig deur persone wat 
gedurende 2005 aangewys is.  Talle het reeds 
vertrek. 
 
14.1.4 Ons kan vanjaar dus reeds 
afgevaardigdes aanwys.  Dan kan die 
verteenwoordiging gedurende 2009 se sitting 
aangevul word, indien nodig. 
 
14.2 AANWYSING VAN AFGEVAAR-
DIGDES 
 
14.2.1 Die Familiereëls bepaal die volgende, in 
verband met die aanwysing van die Sinode se 
afgevaardigdes: 
 
“Punt een:  Afgevaardigdes na die Algemene 
Sinode en verteenwoordigers/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.  (Bepaling 36.1)  
 
Punt twee:  Twintig predikante 
en twintig ouderlinge/diakens 
(met sekundi), word verkies. 
(Bepaling 36.2) 
 
14.2.2 ’n Persoon moet afgevaardig wees (nie 
noodwendig teenwoordig nie) om aangewys te kan 
word. 
 
14.2.3 Die Algemene Sinode 2004 het die 
aantal afgevaardigdes per Sinode gewysig.  In die 
verlede kon elke Sinode 40 persone afvaardig, 

ongeag die aantal lidmate of gemeentes binne die 
Sinode.  Die kleiner Sinodes het nie altyd die volle 
getal afgevaardig nie. 
 
14.2.4 Artikel 38.2 het vir 2007 se sitting in 
werking getree: 
 
38.2 Die afvaardiging van elke Sinode moet 
uit ’n gelyke getal predikante en ouderlinge of 
diakens bestaan en word soos volg saamgestel: 
 
38.2.1  ’n Vaste komponent van 10 predikante 
en 10 ouderlinge/diakens; en 
 
38.2.2 ’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. 
 
14.2.5 Oos-Transvaal kon vir 2007 se sitting 
steeds 40 afgevaardigdes stuur, hoewel daar in 
2005 geoordeel is dat slegs 39 persone 
afgevaardig kon word.  Ter interessantheid:  Wes-
Kaapland se  afvaardiging het van 40 tot 65 
vermeerder, Natal het van 40 tot 28 verminder en 
Namibië het van 40 tot 26 verminder.  Vir die 
volgende sitting behoort die Sinode se 
afvaardiging ook minstens 40 persone te wees. 
 
14.2.6 ’n Vorige sinodesitting 2003 (Oos-
Transvaal) het besluit dat “die getal vroue-
afgevaardigdes aansienlik verhoog moet word ...”  

Hierdie besluit moet in die aanwys van 
afgevaardigdes in ag geneem word. 
 
14.3 WYSE VAN AANWYSING 
 
Die Familiereëls gee duidelike aanwysings 
oor die wyse van verkiesing.  Daar word eers 
’n groslys op die volgende manier 
saamgestel: 
 
14.3.1 Lede van die Sinodale Diensraad 

 
14.3.1.1 Al die lede van die Sinodale Diensraad 
word in die groslys opgeneem.  (Bepaling 36.2.1 
tot 36.2.4) 
 
Die Familiereëls stel dit soos volg: 
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Die Sinode verkies die 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 wat 
nie predikants- of proponentsbevoegdheid het nie, 
moet wees. 
 
Punt twee:  Die Diensleiers van die drie 
Bedieninge (Aanbidding, Onderlinge Sorg en 
Getuienis) en die Voorsitter van 
Ondersteuningsdienste (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. 
 
14.3.2 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.  
(Bepaling 36.2.5) 
 
14.3.3 Aanwysing deur die 
Ringe 
 
14.3.3.1  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.  (Bepaling 36.2.6) 
 
Punt sewe:  Twee ouderlinge of diakens  (met 
sekundi) uit elke ring wat nog nie deur ’n ouderling 
of diaken verteenwoordig is nie, deur die 
ring/ringsdiensraad aangewys (Bepaling 36.2.7). 
 
14.3.3.2  Gedurende die termyn tussen Oos-
Transvaal se vorige sitting en die Algemene 
Sinode se sitting, het van die persone, wat deur 
die Sinodale Diensraad of die Bedieninge 
aangewys is, vertrek.  Hulle het tegelyk ook ringe 
verteenwoordig.  Die persone, wat hulle op 
aanbeveling van die Bedieninge vervang het, het 
nie noodwendig dieselfde ringe verteenwoordig 
nie.  Daar was ook nie deur die ringe sekundi vir 

hulle aangewys nie.  In die toekoms behoort elke 
ring sekundi aan te wys, wat deur die Sinodale 
Diensraad in aanmerking geneem kan word. 
 
Nuwe punt:  Elke ring wat reeds verteenwoordig is, 
wys ook ’n sekundus aan vir die persoon wat hulle 
reeds verteenwoordig. 
 
14.3.4 Aanwysing deur die vergadering 
 
14.3.4.1 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.  (Bepaling 36.2.8) 
 
14.3.4.2 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. 
 
14.3.5 Groslys 
 
Sodra die groslys dus saamgestel is, 
word dit aan die vergadering vir 
goedkeuring voorgehou. 
 
14.3.6 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. 
 
14.3.7 AANBEVELING 
 
Die Sinode keur die lys van afgevaardigdes na 
die volgende sitting van die Algemene Sinode 
goed. 
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14.4 VAKATURES IN DIE 
AFVAARDIGING 
 
Die Familiereëls stel dit so: 
 
Een: Die sekundi waarna hierbo verwys word,  
is ook die sekundi vir die afgevaardigdes na die 
Algemene Sinode.  Na afloop van die vergadering 
van die Sinode voor die eersvolgende Algemene 

Sinode, word vakatures in die afvaardiging deur 
die Sinodale Diensraad uit die sekundi aangevul.  
(Bepaling 36.3) 
 
Twee: Waar die lys van sekundi uitgeput is, 
word dit aangevul deur die Sinodale Diensraad, 
waar van toepassing na voorlegging deur die 
betrokke Bediening of ring.  (Bepaling 36.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentaar 
 

ALGEMENE SINODE AS SYNODUS CONTRACTA 
(VERKLEINDE SINODE) 

 
Die Algemene Sinode is in wese ’n verkleinde Sinode (synodus contracta).  ’n Kerkraadsvergadering word 
saamgestel uit ampsdraers wat verkies (beroep) en bevestig is, ’n regstreekse gesag van Christus oor die 
gemeente ontvang het en gesamentlik tot die regering van die gemeente geroep is.  Daarteenoor kan die 
Ring en Sinode as ’n vergadering van plaaslike Kerke (conventus ecclesiarum) beskryf word.  In hierdie 
meerdere kerkvergaderinge is gemeentes direk by wyse van afgevaardigdes verteenwoordig.  Die Algemene 
Sinode is in werklikheid ’n vergadering van Sinodes.  Dit is wel afgevaardigde leraars en ouderlinge/diakens 
wat hulle plekke in dié kerkvergadering inneem, maar dan as verteenwoordigers van die Sinodes wat hulle 
aanwys.  Dit is dus ’n indirekte en verskraalde verteenwoordiging van gemeentes. 
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15.  SINODALE DIENSRAAD - ALGEMENE SAKE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die ingang van die Sinode huis langs Skuilkrans 
se kerkgebou 
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WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 
 

Die onderlinge ooreenkoms waartoe die Sinode-familie gekom het, is dat die 
werksaamhede van die Sinodale Diensraad soos volg beskryf word: 

 
 

Een: Visionêre leierskap:  Die Sinode gee leiding aan gemeentes om hulle wesentlike 
roeping as Kerk ten opsigte van aanbidding, onderlinge sorg en getuienis uit te leef.  In die 
uitlewing van die gemeenskaplike roeping, moet daar rekening gehou word met die unieke 
omstandighede van gemeentes en die diversiteit van behoeftes. 
 
Twee: Bedieningsvennootskappe:  Die Sinode sien toe dat gemeentes as deel 
van dieselfde familie van God, mekaar met pastorale bewoënheid versorg en 
ondersteun. 
 
Drie: Netwerkbestuur:  Die Sinode koördineer en kanaliseer die Kerklike 
werksaamhede, deur ’n funksionele infrastruktuur daar te stel met effektiewe 
en soepel besluitnemingsprosesse. 
 
Vier: Kommunikasie en bemarking:  Die Sinode sien toe dat deur doeltreffende kommunikasie en die beste 
aanwending van vaardighede, die beskikbare finansiële en menslike hulpbronne ten beste benut word. 
 
Vyf: Verhoudingsbou:  Die Sinode skep geleenthede, sodat die onderlinge verhoudinge tussen predikante, 
gemeentes en ringe uitgebou en versterk kan word. 
 
Ses: Kundige advisering en ondersteunende dienslewering deur fasilitering, begeleiding, 
toerusting, bemagtiging en mobilisering. 
 
Sewe: Navorsing en toerusting:  Die Sinode doen relevante navorsing en studie om ten 
alle tye dinamies en effektief te kan optree en skep geleenthede vir die nodige opleiding en 
toerusting, ten einde die veranderende behoeftes effektief te kan aanspreek. 
 
Agt: Beleid en opdragte:  Die Sinode bepaal die beleid van die Sinode van Oos-
Transvaal en gee opdragte vir werksaamhede van die Sinodale Diensraad, die Bedieninge 
en Ondersteuningsdienste. 
 
 
Kortliks kan dit soos volg saamgevat word: 
 
Die Sinode is daar om leiding te gee, netwerke te help vestig, verhoudinge te help bou 

en advies te gee. 
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15.  SINODALE DIENSRAAD - ALGEMENE SAKE 
 

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei 
 

15.1 OM OP DIE BESTE WYSE 
SINODE TE WEES . . . 
 
15.1.1 Na afloop van sinodesitting 2005, is die 
kommentaar van die afgevaardigdes hanteer.  
Daarmee saam is besef dat daar steeds aandag 
aan die funksionering van die Sinode gegee moet 
word, om op die beste wyse Sinode in ons tyd te 
wees. 
 
15.1.2 Die uitgangspunt van die Sinodale 
Diensraad is onder andere dat die fokus op die 
gemeentes moet val; dat Kerkverband nut het in 
die mate dat dit gemeentes help om beter 
gemeentes te wees; dat verhoudinge belangrik is 
en dat netwerke gevorm moet word om plat 
strukture te hê. 
 
15.1.3 Die Sinodale Diensraad is steeds oortuig 
dat die drie Bedieninge die wesenlike van die Kerk 
se werk vergestalt.  Daarom behoort elke saak wat 
die Sinode, ring of gemeente hanteer, onder die 
drie ligte van die Bedieninge te val.   Daar moet 
gevra word:  Hoe raak dit my / ons verhouding met 
die Here? (Aanbidding)  Hoe raak dit my / ons  
verhouding met ander?  (Onderlinge Sorg)  Hoe 
raak dit my / ons getuienis na die wêreld?  
(Getuienis) 
 
15.1.4  Verder moet ook goed geluister word na 
die sake, wat in die harte van die lidmate leef.  
Baie aandag moet aan die vraag gegee word:  Hoe 
hoor hulle die Here in al die sake?  Dit is ook nodig 
om te vra:  Waarom hoor die lidmate die Here op 
die manier? 
 
15.1.5 Vergelyk veral Verslag 12.  Sinodale 
Diensraad - Verfynde werkswyse. 
 
15.2 WAARDES VAN DIE SINODE 
 
15.2.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat die waardes in maklik verstaanbare Afrikaans 
beskryf moet word.  Neels Jackson is gevra om dit 
te doen.  Kyk voor in die Agenda vir die twee 
verskillende bewoordings. 
 
15.3 OM GEMEENTES TE HOOR 
 
15.3.1 Die Sinodale Diensraad het voortgebou 
op die proses, wat met die Voetsool sinodesittings 
begin is.  Talle pogings is aangewend om te hoor 
wat in lidmate se harte leef.   
 
15.3.2 Tydens Oktober 2006 is ’n aantal 

konsultasies met gemeentes oor Kerkhereniging 
gehou.  Die uitkoms is aan elke gemeente 
voorsien, maar veral aan die Moderamen van die 
Algemene Sinode.  Vergelyk ook Verslag 19. 
Sinodale Diensraad – Kerkhereniging 
 
15.3.3 Hierdie werkswyse is ook deur die 
Diensgroep vir Grondeise gebruik.  6 Mei 2007 is 
as biddag bepaal vir almal, wat deur grondeise 
geraak is.  Op ses plekke – Nelspruit, Ermelo, 
Middelburg, Pretoria, Tzaneen en Lydenburg is 
inligtingsgeleenthede gehou, om te hoor wat 
lidmate sê, maar ook om riglyne uit die Bybel 
beskikbaar te stel.  
 
15.3.4 Die Diensgroep vir Volhoubare 
bediening het gesprekke met ses gemeentes begin 
voer oor hulle belewing van die gemeente-wees 
met minder wordende bronne.  Hulle kommentaar 
oor moontlike  aksieplanne is ook verkry. 
 
15.3.5 Die Diensgroep vir Geestelike leierskap 
het ook ’n aantal loodsgemeentes gevind, om hulle 
programme te toets. 
 
15.3.6 Die proses om voorstelle vir ’n naam vir 
die Sinode te vind, het ook met gedurige terugvoer 
na die gemeentes plaasgevind.  Vergelyk Verslag 
13. Sinodale Diensraad – ’n Nuwe naam? 
 
15.4 GEMEENTE GELEENTHEDE 
 
15.4.1 Tydens talle feesgeleenthede van die 
gemeentes was verteenwoordigers van die 
Sinodale Diensraad teenwoordig.  Daar is gedeel 
in die manier waarop die Here ’n pad met elke 
gemeente loop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hendrina se gedenkblad na 90 jaar. 
 

15.4.2 Met bevestiging van nuwe predikante, 
was verteenwoordigers van die Kerkverband ook 
teenwoordig.  Daar is telkens sigbaar getoon dat 
ons ’n Sinode-familie is. 



 
 

15.  Sinodale Diensraad - Algemene sake 
 
 

 
Agenda 2007    115 

15.4.3 Die hulpverlening om die bediening in 
Zimbabwe aan die gang te hou, word voortgesit.  
Chinhoyi/ Karoi / Kariba is nou saam met Kadoma / 
Chegutu een  gemeente.  Ds Johan Haasbroek is 
hulle predikant.  Ons gemeentes dra steeds by om 
hulle te help oorleef. 
 
15.5 NOORDELIKE KONVENT 
 
15.5.1 Die Noordelike Konvent is die 
vergadering wat poog om die verhouding tussen 
die Sinode van Oos-Transvaal, die Noordelike 
Sinode en die Uniting Reformed Church Northern 
Synod uit te bou.  Die Dagbesture / Moderature is 
deel van die vergadering en die Funksionaris van 
die Sinodale Getuienisforum, ds Andries Louw, is 
die Skriba. 
 
15.5.2 Tydens gesprekke is gou besef dat 
“Saam wees, ook saam Sorg” beteken.  Dit is soos 
twee bene om te loop.  Die saamwerk om ander te 
help is ’n manier om verhoudinge op te bou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierdie embleem toon hoe die paaie van die 
verskillende Kerke in Transvaal een word. 

 
15.5.3 Die samestelling van die Sinodale 
Getuienisforum is verander om vir die veranderde 
fokus voorsiening te maak. 
 
15.5.4 Tydens die gesprekke van die 
Noordelike Konvent is ook die belewenis en die 
vrae van die verskillende Kerke se lidmate met 
mekaar gedeel. 
 
15.5.5 Daar word ook aandag gegee aan ’n 
moontlike gesamentlike teologiese opleiding. 
 
15.6 PREDIKANTE 
 
15.6.1 Daar is voortgegaan 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 te beklemtoon dat 
die Sinode-familie deel het aan die plaaslike 
bediening.  Die plaaslike gemeente word ook 
betrek om dankie te sê vir die jare van genade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.6.2 Jaarliks word predikante wat nuut in die 
Sinode gekom het, ontmoet en ingelig oor die 
manier waarop die Sinode funksioneer. 
 
15.6.3 Die Sinodale Diensraad neem ook 
leiding om die Sinode se verteenwoordigers in die 
Raad van die Trustees van die Predikante 
Pensioenfonds verkies te kry.  Vergelyk Verslag 
nommer 16.  Sinodale Diensraad - Verkiesing van 
Raadslede in die Raad van die Predikante 
Pensioenfonds. 
 
15.6.4 Daar word moeite gedoen om oral 
gesprekke met verskillende predikante te voer, 
sodat hulle gehoor kan word. 
 
15.7 TEOLOGIESE OPLEIDING 
 
15.7.1 Die sake in verband met teologiese 
opleiding het groot prioriteit geniet en baie tyd 
tydens die vergaderinge van die Sinodale 
Diensraad in beslag geneem.  Sake wat deur 
gemeentes deurgegee is, is met die Sinode se 
verteenwoordigers en die Dagbestuur van die 
Kuratorium bespreek. 
 
15.7.2 Na aanleiding van die vergaderinge van 
die Gesamentlike Sinodale Kommissie en 
gesprekke met dosente, is besluit om moeite te 
doen om die dosente by die werksaamhede van 
die Sinode te betrek.  Daarom is almal spesifiek 
uitgenooi om die sinodesitting by te woon. 
 
15.7.3 Prof Dirk Human 
 
15.7.3.1  Die ondersoek na die leersuiwerheid 
van prof Dirk Human is deur die Ring van Pretoria-
Faerie Glen afgehandel.  Die appèl van broer 
Ferdie Mulder teen die bevindinge is laat ingedien 
en was as nie-ontvanklik gereël. 
 
15.7.3.2 Dié Ring het hulle taak as 
toesighoudende instansie uitgevoer en ook aan die 
besluite van die Sinode 2005 uitvoering gegee.  In 
die gesprekke wat die Dagbestuur met 
verteenwoordigers van die ring gevoer het, is 
bevestig dat die ring die besluit van die Sinode 
2005 uitgevoer het.  Dit is die besluit, soos in punt 
15.7.5 hieronder aangehaal word. 
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15.7.3.3 Die gemeentes is egter wel ingelig dat 
daar nie twyfel oor die leersuiwerheid van prof Dirk 
Human is nie. 
 
15.7.3.4 Die Dagbestuur het na die ondersoek 
versoenende gesprekke tussen al die 
belanghebbendes gereël.  
 
15.7.3.5 Die Ring van Pretoria-Faerie Glen het na 
aanleiding aan die ondersoek ’n beskrywingspunt 
aan die Algemene Sinode aan die Sinodale 
Diensraad voorgelê.  Al die lede van die Sinodale 
Diensraad was nie gewillig om die 
beskrywingspunt by die sitting van die Algemene 
Sinode te ondersteun nie.  ’n Gewysigde 
beskrywingspunt is met almal se goedkeuring 
deurgestuur.  Dit is deur die Algemene Sinode 
goedgekeur en het soos volg gegelui: 
 
Die Sinode van Oos-Transvaal versoek die 
Algemene Sinode om ’n eietydse interpretasie van 
die Twaalf Artikels te gee. 
 
15.7.4 Die ondersoeke in verband met prof 
Julian Müller en prof Jurie le Roux is deur die Ring 
van Pretoria-Oos hanteer.  Broer Ferdie Mulder het 
ook teen die bevindinge geappelleer.  Die 
Noordelike Sinode was met die skryf van die 
verslag steeds met die appèl-ondersoek besig. 
 
15.7.5 Daarom kon die besluit van die Sinode 
2005 nog nie volledig uitgevoer word om die 
gemeentes oor die dosente in te lig nie.  Die 
besluit was: 
 
Die Sinode dra dit aan die Sinodale Diensraad op, 
om so spoedig moontlik duidelikheid aan 
gemeentes te gee oor die geloofsoortuigings 
(rakende die versoeningsbetekenis van die kruis 
van Christus en oor die aard van Sy opstanding) 
van die drie dosente, wat by hul onderskeie Ringe 
aangekla is. 
 
 
15.7.7 Tydens ’n vergadering van die 
Gesamentlike Sinodale Kommissie (die 
Dagbesture of Moderature van die vier 
Transvaalse Sinodes), is besluit dat ’n Bosberaad 
oor die wesenlike sake in verband met teologiese 

opleiding gehou moet word.  Hierdie Bosberaad is 
beplan vir 14 Augustus 2007. 
 
15.7.8 Die sake wat aandag behoort te geniet, 
is die volgende: 
 
Samestelling van die Kuratorium.  
Ander sake soos leerplanne, Kerk-eie onderrig, die 
profiel van ’n predikant, kerklike deelname van 
dosente. 
Sake wat Voortgesette Bedieningsontwikkeling 
raak. 
Die verhouding met die VGKSA ten opsigte van 
teologiese opleiding. 
Finansiële behoeftes. 
 
15.7.9 ’n Voorstel van die Bedieninge vir 
Onderlinge Sorg se Jeugdiensgroep oor die 
opleiding van jeugwerkers, is ook na die 
Bosberaad vir oorweging verwys. 
 
15.8 SIGBAARMAKING 
 
15.8.1 Die Sinodale Diensraad probeer steeds 
om op so ’n wyse te funksioneer, dat die 
Kerkverband sigbaar gemaak word. 
 
15.8.2 Daar word steeds vergaderinge in 
verskillende gemeentes van die sinodale gebied 
gehou.  Sedert die vorige sinodesitting is by die 
volgende gemeentes vergader: Lux Mundi, 
Lynnwoodrif, Moreletapark, Monumentpark-Wes, 
Nooitdegacht en Bronkhorstspruit, sowel as in die 
Witbank / Middelburg-omgewing by Olifantsrivier 
Lodge, waar die Sinode se transformasie begin 
het. 
 
15.8.3 Telkens word predikante van die 
gemeentes en leiers uit dié gebiede ook betrek. 
 
15.8.4 Besluite van die Sinodale Diensraad 
word aan gemeentes deurgegee.  Dit word ook 
gou op die webblad aangebring. Kyk by 
www.sinoos.co.za (Sinodale Diensraad / Besluite). 
 
15.9 TOEKENNINGS VAN DIE 
SINODE 
 
15.9.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat die toekennings van die Sinode, die prioriteite 
van die Sinode behoort te weerspieël. 
 
15.9.2 Daarom word op grond van die 
sinodesitting prioriteite vir die volgende termyn 
bepaal.  Hierdie prioriteite vind dan ook neerslag in 
die wyse waarop die toekennings gedoen word.  
Hierdie proses word jaarliks herhaal.  
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Die Sinode se webblad www.sinoos.co.za 
 
15.10 AANVULLING VAN VAKATU-
RES 
 
15.10.1 Die Sinodale Diensraad moes ’n aantal 
vakatures vul.  Die belangrikste was met die 
vakatures vir Diensleiers.  Na die vertrek van dr 
Deon Bester, is ds Freddie Schoeman aangestel 
op aanbeveling van die Bediening vir Aanbidding.  
So ook is, na die afsterwe van ds Jan Liebenberg, 
dr Louis Louw as Diensleier vir die Bediening vir 
Onderlinge Sorg aangestel.  Prof Piet Meiring is 
sedert Junie 2007 in die VSA.  Dr Arno Meiring is 
as Diensleier in sy plek aangestel. 
 
15.10.2 Die Sinode se afvaardiging na die sitting 
van die Algemene Sinode is aangevul totdat dit 20 
predikante en 20 ouderlinge / diakens was, wat die 
Sinode in Boksburg verteenwoordig het. 
 
 
15.11 BEDIENINGE 
 
15.11.1 Tydens elke vergadering van die 
Sinodale Diensraad is aandag gegee aan die 
Bedieninge se vordering met hulle werksaamhede.  
Vir 2007 / 2008 is die werksaamhede ook aan 
doelwitte gekoppel om dit  makliker te kan bestuur. 
 
15.11.2 Die vier Diensgroepe wat die 
Prioriteitsake hanteer, het telkens geleentheid 
gehad om saam met die Sinodale Diensraad oor 
hulle vordering te besin. 
 
15.12 SINODESITTING 2007 
 
15.12.1 Die hele Sinodale Diensraad was deel 
van die Ontwerpspan vir vanjaar se sitting.  Daar 
was wel ’n kerngroep van die Ontwerpspan, wat 
telkens bespreking of besluite vir die kommentaar 
van die hele Sinodale Diensraad deurgegee het.  
Vergelyk Verslag nommer 2. Ontwerpspan 
Sinodesitting 2007. 
 
15.13 ALGEMENE SINODE 2007 

 
15.13.1 Die sake wat uit die sitting van die 
Algemene Sinode na ons Sinode verwys is, is 
aangeteken.  Die sake is verdeel vir sake wat 
tydens ons sinodesitting toegelig moet word en 
sake  wat anders hanteer kan word. 
 
15.13.2 Vergelyk Verslag nommer 17. Sinodale 
Diensraad – Sake uit die sitting van die Algemene 
Sinode. 
 
15.13.3 Die sake in verband met Kerkhereniging 
word in ’n aparte verslag hanteer, omdat die hele 
proses, wat in die Sinode gevolg is ook beskryf 
moet word.  Vergelyk Verslag nommer 19. 
Sinodale Diensraad – Kerkhereniging. 
 
15.14 GESAMENTLIKE SINODE-
SITTING 
 
15.14.1 Tydens die vorige sinodesitting is die 
volgende besluit geneem: 
 
Die Sinodale Diensraad word versoek om die 
moontlikheid te ondersoek om ’n gesamentlike 
sinodesitting so gou as moontlik met die VGKSA te 
hou.  Handelinge 2005 bladsy 273. 
 
15.14.2 Die Sinodale Diensraad het die 
uitvoering van die besluit na die Bediening vir 
Getuienis verwys.  Hulle het geoordeel dat so ’n 
aksie gesamentlik aangepak behoort te word.  Dit 
beteken gesamentlik bespreek en beplan word. 
 
15.14.3 Daarom is geoordeel dat die saak op die 
sakelys van die Noordelike Konvent geplaas word.  
Die Noordelike Konvent bestaan uit die 
Dagbesture/Moderature van die drie Sinodes in die 
Noorde, naamlik die NG Kerk Noordelike Sinode 
en Oos-Transvaal en die Uniting Reformed Church 
of Southern-Africa Northern Synod. 
 
15.14.4 Die Noordelike Konvent was 
eenstemmig om aan ’n gesamentlike sinodesitting 
saam te werk. 
 
15.14.5 Die gesprekke tussen die vier Kerke by 
Achterbergh het egter baie van die tyd en energie 
van die rolspelers geverg.  Daarom is die 
gesamentlike sinodesitting nog nie beplan nie. 
 
15.14.6 Dit word in die vooruitsig gestel dat so ’n 
geleentheid in die volgende fase van die gesprek 
tussen die vier Kerk kan realiseer. 
 
15.15 LEDE VAN DIE SINODALE 
DIENSRAAD 
 
15.15.1 Die termyn van hierdie Sinodale 
Diensraad verstryk met die sinodesitting.  Daarom  
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word ’n nuwe Sinodale Diensraad verkies.  
Vergelyk Verslag nommer 11.  Sinodale Diensraad 
- Verkiesingsproses.  
 
15.15.2 Die huidige lede is: 
 
Dr Johann Ernst - Voorsitter 
Dr Johan van Schalkwyk - Ondervoorsitter 
Ds Freddie Schoeman - Bediening vir Aanbidding 
Dr Arno Meiring - Bediening vir Getuienis 
Dr Louis Louw - 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 Carol Marais - Nie-gelegitimeerde 
Ds Jan Wandrag - Kerkregkundige 
Ds Henry van der Schyff - Uitvoerende Amptenaar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.15.3 Persone wat ook gedurende hierdie termyn lede van die Sinodale Diensraad was: 
 
Dr Deon Bester - Bediening vir Aanbidding 
Prof Piet Meiring - Bediening vir Getuienis 
Ds Jan Liebenberg - Bediening vir Onderlinge Sorg 
Oudl Ferdie Mocke - Nie-gelegitimeerde. 
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16.  SINODALE DIENSRAAD - VERKIESING VAN RAADSLEDE IN DIE 
RAAD VAN DIE PREDIKANTE PENSIOENFONDS 

 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die hele verslag dien as inligting oor die verkiesing 
van Raadslede in die Raad van die Predikante Pensioenfonds. 
 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt twee:   Die predikante lede stem vir ’n Raadslid, met twee 
sekundi. 
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16.  SINODALE DIENSRAAD - VERKIESING VAN RAADSLEDE IN DIE 
RAAD VAN DIE PREDIKANTE PENSIOENFONDS 

 
Wie dra ons aftree-belange op die hart . . . ? 

 
 

16.1 RAADSLEDE 
 
16.1.1 Elke vier jaar word Raadslede in die 
Raad van die Predikante Pensioenfonds verkies. 
 
16.1.2 Die Raad bestaan uit: 
 
16.1.2.1 Vyf Raadslede (met sekundi) deur die 
lede verkies. 
 
16.1.2.2 Vier Raadslede (met sekundi) deur die 
werkgewers aangewys. 
 
16.1.2.3 Die Voorsitter deur die werkgewers 
aangewys. 
 
16.1.3 Volgens die statute is die beherende 
werkgewer die Gesamentlike Sinodale Kommissie, 
wat die vier Sinodes van Transvaal 
verteenwoordig.  Hierdie Kommissie bestaan uit 
die Dagbesture/Moderature van die Sinodes. 
 
16.1.4 Elke Sinode wys die Raadslede wat die 
lede en die werkgewers verteenwoordig, volgens 
hulle eie reëlings aan. 
 
16.2 VERTEENWOORDIGER VAN 
DIE WERKGEWERS 
 
16.2.1 Volgens die statute van die Raad word 
die SInode se verteenwoordiger deur die 
Gesamentlike Sinodale Kommissie aangewys.  Dit 
geskied op aanbeveling van Ondersteunings-
dienste. 
 
16.2.2 Die huidige verteenwoordigers (2003 tot 
2007) is mnr Gerhard Lourens (primarius) van 
Doornkloof, met ds Francois Retief van Ermelo as 
sekundus.  Prof Koos Pauw was vanaf 2003 tot 
2005 die sekundus. 
 
16.3 LEDE VERKOSE RAADSLEDE 
 
16.3.1 Elke Sinode bepaal self hoe die lede van 
die Fonds binne die Sinode ’n Raadslid verkies. 
 

16.3.2 Vir Oos-Transvaal was daar tot 20 Julie 
2007 geleentheid om Raadslede te nomineer. 
 
16.3.3 Tydens die sinodesitting vind ’n 
stemming plaas om die primarius en twee sekundi 
Raadslede aan te wys. 
 
16.3.4 Die predikante, wat nie na die 
sinodesitting afgevaardig is nie, kry ook die 
geleentheid om hulle keuse uit te oefen. 
 
16.3.5 Die verteenwoordiger van die lede in die 
Sinode is tans ds Henry van der Schyff en dr 
Johan van Schalkwyk as sekundus. 
 
16.4 VERSLAG PREDIKANTE 
PENSIOENFONDS 
 
16.4.1 Jaarliks word aan elke lid persoonlik oor 
die Fonds verslag gedoen. 
 
16.4.2 Gedurende 2006 is padberade gehou 
om die werkswyse van die Fonds te verduidelik en 
’n opsie te bied om van ’n vaste voordeelfonds tot 
’n vaste bydraefonds oor te skakel.  Bykans 99% 
van die lede het dié nuwe opsie gekies. 
 
16.4.3 Verdere inligting kan by die 
Hoofbeampte van die Fonds, meneer Theo Smith 
of die huidige Raadslede van Oos-Transvaal 
bekom word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die embleem van die Predikante 
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17.  SAKE UIT DIE SITTING VAN DIE ALGEMENE SINODE 2007 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die hele verslag dien as inligting oor die sake wat 
deur die Algemene Sinode 2007 na die gemeentes en die Sinode 
verwys is. 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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17.  SAKE UIT DIE SITTING VAN DIE ALGEMENE SINODE 2007 
 
 

Sake vir die aandag van die gemeentes 
 
17.1 INLIGTING OOR DIE BESLUITE 
 
17.1.1 Aan elke gemeente en 
predikant word die Handelinge 
van die sitting van die Algemene 
Sinode 2007 versend.  Die 
volledige besluiteregister bevat al 
die inligting.  Die agtergrond tot 
elke saak is reeds in die Agenda 
voorsien. 
 
17.1.2 Die belangrikste besluite is reeds 
elektronies aan elke gemeente en predikant 
voorsien. 
 
17.2 ROEPING EN IDENTITEIT 
 
17.2.1 Die NG Kerk se Gereformeerde 
Karakter 
 
Een: Die Algemene Sinode wys leraars en 
kerkvergaderings daarop dat daar ’n kerklike weg 
is om besware en klagtes oor leersake te hanteer. 
 
Twee: Die Algemene Sinode moedig die hele 
kerkverband aan om moeite te doen om 
geleenthede te skep vir en betrokke te raak by 
gesprekke oor sake wat die Skrif en ons belydenis 
raak. 
 
17.2.2 Gereformeerde identiteit 
 
Een: Die Algemene Sinode aanvaar die 
uitgangspunte in die verslag “Gereformeerde 
Identiteit” as riglyn vir ons beskouing oor ons 
Gereformeerde identiteit. 
 
Twee: Die Algemene Sinode versoek Sinodes 
om hierdie dokument deur te stuur na kerkrade vir 
oriëntasie van die plaaslike bediening. 
 
(Hierdie dokument is deel van die Agenda 
Algemene Sinode 2007, Deel 1, bladsy 12 tot 17.) 
 
17.3 JAAR 2010 
 
Met die oog op 2010 is daar ook besluit dat daar ŉ 
Seisoen van Evangelisasie uitgeroep sal word.  
Gemeentes is ook versoek om ernstig oor die 
implikasies van die nuwe gemeentelike 
ontwikkeling binne hulle eie konteks te besin en 
nuwe gemeentestigting as doelgerigte metode vir 
kerkgroei te oorweeg. 
 

17.4 EREDIENS HANDBOEK 
 
Die nuwe Handboek vir die Erediens is as 
litugiese proefbundel deur die Algemene Sinode 
goedgekeur.  Hierdie bundel word deur Bybel-
Media uitgegee en bestellings kan deur middel 
van epos geplaas word by info@bmedia.co.za of 
telefonies by tolvry nommer 086 026 3342 of 086 
023 1231. 
 
17.5 KERK EN STAAT EN 
OPENBARE GETUIENIS 
 
Die belangrikheid van die feit dat 
die kerk se openbare rol veel-
fassetig is, is beklemtoon.  Nie 
net op nasionale vlak nie, maar 
ook op provinsiale vlak en 
munisipale vlak word die kerklike 
strukture uitgedaag om met 
behoorlike kommunikasie en 
onderhandeling ’n verskil te 
maak in mense en 
gemeenskappe se lewens. 
 
17.6 GRONDHERVORMING 
 
(Hierdie besluite is reeds aangehaal in Verslag 6. 
Grondeise.  Aandag word egter op punt ses 
gevestig.) 
 
Ses: Die Algemene Sinode versoek 
gemeentes om vol te hou met die bediening van 
versoening, en om waar moontlik ’n bemiddelende 
rol te speel tussen mense en gemeenskappe met 
die oog op wedersydse aanvaarding, respek en 
goedgesindheid. 
 
17.7 GEWELD TEEN VROUE EN 
KINDERS  
 
Een: Die Algemene Sinode spreek sy weersin 
uit teenoor elke geval waar ’n vrou of kind onder 
watter vorm van geweld ook al ly.  Die Algemene 
Sinode wil elkeen wat gely het en steeds ly, 
verseker van voorbidding asook die sinode se 
verbintenis om die saak met wortel en tak uit te 
roei. 
 
Twee: Die Algemene Sinode versoek Sinodes 
om die gemeentes in hulle gebied toe te rus om 
die saak in elke deel van die gemeentelike 
bediening en samelewing te hanteer. 
 
(Vergelyk punt 17.20) 
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17.8 MISDAAD EN GEWELD 
 
(Hierdie besluite is reeds aangehaal in Verslag 5. 
Morele Herstel.  Aandag word egter op volgende 
punte gevestig.) 
 
Die Algemene Sinode 
 
Een: erken dat insidente van misdaad baie 
emosies by lidmate, en veral by slagoffers van 
misdaad ontlok wat dit moeilik kan maak om 
gebalanseerde perspektief te behou, maar versoek 
hulle nietemin om in elke situasie steeds 
verantwoordelik op te tree; 
 
Twee: pleit by lidmate om as resultaat van hulle 
Christelike dankbaarheidslewe tot in die kleinste 
aan die Here se wil en wet getrou te bly; 
 
Drie: herinner lidmate daaraan dat niemand ’n 
vinger na ander kan wys as sy/haar persoonlike 
integriteit en optrede nie onbesproke is nie; 
 
Vier: pleit by lidmate om moeite te doen om 
aan gesonde huweliks-, gesins- en ander 
samelewingsverhoudings te bou; 
 
Vyf: pleit by lidmate om na mekaar se 
welstand om te sien, onder meer deur by 
gemeenskapsinisiatiewe betrokke te raak. 
 
17.9 KERKHERENIGING 
 
(Die volledige besluite is reeds aangehaal in 
Verslag 19. Sinodale Diensraad – Kerkhereniging.) 
 
17.10 HOMOSEKSUALITEIT 
 
17.10.1 Die Algemene Sinode besluit soos volg: 
 
Een: Die Bybel is 
ons uitgangspunt en in 
ons nadenke oor 
homoseksualiteit soek 
ons eerlik na maniere 
om die Bybelse waardes 
betekenisvol binne die 
konteks te interpreteer. 
 
Twee: Ons aanvaar die liefde van Christus as 
die enigste geldige grondhouding waarop 
verhoudinge binne die geloofsgemeenskap 
gebaseer word.  Alle mense is geskep na die beeld 
van God; die verlossing in Christus is vir alle 
mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges.  
Daarom aanvaar ons die menswaardigheid van 
alle mense. 
 
Drie: Alle mense, ongeag hulle seksuele 
oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle 

word op grond van hulle doop en geloof as lidmate 
van die kerk van Christus aanvaar.  Onder 
lidmaatskap word verstaan toegang tot die 
sakramente, toegang tot die ampte en 
onderworpenheid aan die kerklike tug. 
 
Vier: Die Algemene Sinode herbevestig die 
besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die 
Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en 
een vrou as ’n huwelik beskou kan word. 
 
Vyf: Die Algemene Sinode bevestig ook die 
besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as 
homoseksuele promiskuïteit ten sterkste 
veroordeel word. 
 
Ses: Die Algemene Sinode besluit dat, in die 
lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse 
en huwelike nie as ’n alternatief vir die huwelik 
aanvaar kan word nie. 
 
Sewe: Die verlening van 
predikantsbevoegdheid is ’n funksie van die 
Algemene Sinode. Die sinode besluit dat 
homoseksuele gelegitimeerdes wat ’n selibate 
lewenstyl beoefen tot die predikantsamp toegelaat 
word. 
 
Agt: Die AS erken die diskresie van Kerkrade 
om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes 
in die gees van Christelike liefde te hanteer. 
 
17.10.2 Die volgende is ook besluit: 
 
Die Algemene Sinode spreek hulle dank en 
waardering uit teenoor al die lede van die 
Taakspan wat gedurende die afgelope meer as 
twee jaar met groot toewyding, maar ook met 
persoonlike blootstelling en ontbering baie tyd en 
aandag aan hierdie opdrag gewy het.  ’n Spesiale 
woord van waardering teenoor die gay-persone 
wat deel was van die Taakspan, wat daardeur 
hulleself nog meer blootgestel het, vir hulle 
onmisbare teenwoordigheid en getuienis in die 
proses. 
 
17.10.3 Nog ’n besluit, wat later geneem is: 
 
Die Algemene Sinode het ’n voorstel met ’n baie 
groot meerderheid aanvaar dat al agt punte van 
die besluit oor homoseksualiteit as ’n eenheid aan 
die vergadering gestel is, en as eenheid verstaan 
en uitgelê moet word. 
 
17.11 MODERATUUR 
 
Verkose lede 
 
Prof Piet Strauss (moderatuur) 
Dr Nelus Niemandt (assessor) 
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Dr Johann Ernst (aktuarius) 
Me Rinel Hugo (addisionele lid) 
 
Nie-verkose lede 
 
Dr Kobus Gerber (Algemene sekretaris – 
ampshalwe skriba) 
Ds Johann Symington (kommunikasie – 
ampshalwe) 
 
17.12 HUWELIKSBEVESTIGERS 
 
Een: Die Sinode besluit dat die huweliksdiens 
nie ’n gewone samekoms van die gemeente 
(erediens) onder leiding van die ampte is nie.  Die 
persone by ’n huweliksluiting kom nie as gemeente 
van God met die oog op ’n openbare erediens 
saam nie. 
 
Twee: Die Sinode besluit dat die leraar as 
individuele lerende ouderling pastoraal optree by 
die huweliksbevestiging en dat die toesig van die 
ander ampte nie noodsaaklik is nie. 
 
Drie: Die Sinode beklemtoon dat die Bybelse 
eise met betrekking tot die huwelik suiwer moet 
weerklink met die huweliksvoorbereiding, -
bevestiging en begeleiding binne die dampkring 
van die kerk as gemeenskap van die gelowiges.  
Gesien teen hierdie agtergrond kan die huwelik 
van belydende lidmate van ’n gemeente nie maar 
bloot deur enige persoon wat staatsregtelik 
daartoe bevoeg is, bevestig word nie.  Dit bly die 
taak van die bevoegde bedienaar van die Woord. 
 
Vier: Die Sinode besluit dat verdere 
ondersoek gedoen word oor ’n kerklike 
huweliksinseëning (geestelike ooreenkoms) as 
genoegsame verbintenis vir gelowiges om saam te 
woon en of die staat se wetlike ooreenkoms 
noodsaaklik is.  (Gesien teen die agtergrond van 
byvoorbeeld bejaardes wat verplig word om saam 
te woon omdat mediese en pensioenvoordele in ’n 
volgende staatsregtelike huwelik verbeur word.) 
 
17.13 ROEPINGSVERKLARING 
 
Roepingsverklaring van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk 
 
Algemene Sinode: Junie 2007 
 
Ons besef opnuut God roep die NG Kerk deur sy 
Woord en Gees om aan Hom te behoort.  Christus, 
die Hoof van die kerk, stuur ons om ons roeping te 
gehoorsaam en ons daaraan toe te wy: 
 
(a)  Om met ’n leerbare gees die wil van God 
deur sy Woord te leer ken en uit te leef in die 

uitdagende en komplekse wêreld waarin ons 
lewe 
 
Ons is daarvan oortuig dat slegs 
die evangelie van Jesus Christus 
mense op die pad van verlossing, 
versoening en lewende hoop 
plaas.  Daarom wil ons die Woord 
van die Here tydig en ontydig 
verkondig, as profete optree, en 
oral getuienis aflê van die hoop wat in ons leef. 
 
(b)  Om voortdurend in liefde na mekaar te 
luister en in ons vertroue van mekaar te groei 
 
Bewus van ons diversiteit, 
verbind ons ons aan groter 
eenheid tussen gemeentes, aan 
die hereniging van die 
kerkfamilie, asook aan die 
versterking van ons ekumeniese 
bande.  Ons wil graag met alle 
ander Christene saamwerk om 
veilige ruimtes te skep waarbinne ons eerlik met 
mekaar kan praat en bly praat. 
 
(c)  Om in deernis met ander saam te leef 
 
Ons word deur God geroep as 
deel van sy liggaam in Afrika.  
Ons is dankbaar vir alle 
positiewe ontwikkelinge op ons 
kontinent, waaronder die snelle 
groei van die Christelike geloof.  
Daar is ook vele tragiese verhale 
van geweld, misdaad, armoede, 
hongersnood en die gevolge van 
MIV-Vigs.  Ons betuig ons meegevoel aan die talle 
slagoffers hiervan en wil meewerk aan genesing vir 
mens, dier en omgewing.  God roep en stuur sy 
kerk om ’n verskil te maak.  Ons verseker alle 
owerhede van ons voorbidding. 
 
(d)  Om met openheid onvoorwaardelik 
diensbaar te wees in die wêreld 
 
Ons wil graag met alle ander 
Christene hande vat om ons 
samelewings op te bou en 
pynlike omstandighede te verlig.  
Ons wil mekaar as gemeentes en 
leiers met liefde aanspoor, 
begelei en toerus om by die 
genesing van ons lande betrokke te raak.  Ons is 
beskikbaar en is verbind tot diens aan 
gemeenskappe.  Ons dank die Here vir die 
toewyding van lidmate en die talle positiewe aksies 
waarvan ons oral hoor.  As gestuurde gelowiges is 
ons sout van die aarde en lig vir die wêreld.  Ons 
staan in diens van die koms van God se koninkryk. 
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Ons buig voor die Here.  Ons is hier.  Ons is sy 
kerk.  Ons is gestuurdes. 
 
Aan God al die eer. 
 
17.14 DIE BEWOORDING VAN 
KERKORDE ARTIKEL 9 GEWYSIG 
 
Artikel 9 van die Kerkorde omskryf die taak van die 
predikant.  Die volgende bewoording is 
goedgekeur: 
 
9.1 Die fokus van die amp van die predikant 
is die bediening van die Woord (in al sy gestaltes) 
en van die sakramente, sowel as die toerusting 
van gelowiges vir die deelname van die kerk aan 
die werk van God in sy wêreld. 
 
9.2 Die predikant is geroepe om die Woord 
van God te bestudeer, onderrig daarin te gee en 
dit oral te verkondig, om die sakramente te bedien 
en om saam met en vir die gemeente te bid, en ’n 
navolger van Christus te wees op so ’n manier 
sodat ander Hom ook kan navolg. 
 
9.3 Die amp van die predikant funksioneer 
binne ’n gemeente of as deel van die dienswerk 
van die kerkverband in die wêreld. 
 
9.4 In gemeentes aanvaar die predikant 
veral verantwoordelikheid vir die prediking en die 
bediening van die sakramente. Die predikant is, 
saam met die ander ampte, verantwoordelik vir: 
*  die diens van die gebede; 
*  eredienste; 
*  onderrig en toerusting; 
*  opbou van die gemeente; 
*  die gemeente se 
dienswerk in die wêreld; 
*  leiding en organisering 
van die gemeente; 
*  uitoefening van Christelike 
en tug; 
*  pastorale versorging. 
Kerkrade onderskei, saam 
met die predikant, oor die 
wyse waarop dié roeping en 
verantwoordelikhede, in lyn met bepaalde 
begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ’n 
diensooreenkoms. 
 
9.5 Die predikant neem ook deel aan die 
gesamentlike bediening van die kerkverband in die 
onderskeie kerklike vergaderinge en ekumeniese 
verhoudings. 
 
9.6 As deel van die dienswerk van die 
kerkverband aan die wêreld tref die kerkverband 
reëlings oor die wyses waarop die predikant 

deelneem aan die werk wat God in Christus deur 
sy Gees in die wêreld doen. 
 

Sake vir die aandag van die Sinode 
 
17.15 GEREFORMEERDE IDENTITEIT 
 
Die Algemene Sinode versoek Sinodes om hierdie 
dokument deur te stuur na kerkrade vir oriëntasie 
van die plaaslike bediening. 
 
(Die dokument is reeds as deel van die Agenda 
Algemene Sinode 2007 aan elke gemeente en 
predikant gestuur.) 
 
17.16 KERK EN STAAT EN 
OPENBARE GETUIENIS 
 
17.16.1 Die besluit: 
 
Die belangrikheid van die feit dat die kerk se 
openbare rol veel-fassetig is, is beklemtoon.  Nie 
net op nasionale vlak nie, maar ook op provinsiale 
vlak en munisipale vlak word die kerklike strukture 
uitgedaag om met behoorlike kommunikasie en 
onderhandeling ’n verskil te maak in mense en 
gemeenskappe se lewens. 
 
17.16.2 Uitvoering van die besluit: 
 
Die Sinodale Diensraad het besluit om ’n 
Diensgroep vir skakeling met die verskillende 
provinsiale owerhede saam te stel. 
 
17.17 GEREFORMEERDE VERSTAAN 
VAN DIE DOOP 

 
17.17.1 Die besluit: 
 
Een: Die Algemene Sinode 
neem bogenoemde verslag 
(Taakspan vir Leer en Aktuele Sake 
se verslag oor die Betekenis en 
Gebruik van die Doop) in ontvangs 
as vertrekpunt vir omvattende gesprek 
aangaande doop en doopviering. 

 
Twee: Die Algemene Sinode bevestig dat die 
christelike doop vanuit die radikaliteit van die 
genade, as onherhaalbaar beskou moet word. 
 
Drie: Met groot begrip vir die kragtige 
betekenis van simbole en rituele en met behoud 
van die christelike doop as eenmalige sakrament 
(vir kinders en volwassenes) dra die Algemene 
Sinode dit aan Sinodes op om te besin oor 
toepaslike rituele waardeur gedoopte lidmate van 
die werklikheid van God in hulle lewe kan getuig. 
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Vier: Sodanige rituele sou ook net gevier kon 
word deur persone wat hulle christelike doop 
erken. 
 
Vyf: Die Algemene Sinode gee aan 
Algemene Diensgroep Gemeente Ontwikkeling 
opdrag om die Algemene Sinode te bedien met ’n 
eenvoudige en helder beleid en voorstelle 
aangaande doop, doopviering, kindernagmaal en 
kategese, wat beide ons tradisie en die praktiese 
bedieningskonteks van ons dag in ag sal neem. 
 
17.17.2 Uitvoering van die besluit: 
 
17.17.2.1 Die Bediening vir Aanbidding verwys 
reeds na die saak in hulle verslag. 
 
17.17.2.2 ’n Beskrywingspunt is oor die saak 
ingedien.  ’n Diensgroep doen aan die 
sinodesitting ’n aanbeveling oor die hantering 
daarvan. 
 
17.18 GRONDHERVORMING 
 
(Hierdie besluite is reeds aangehaal in Verslag 6. 
Grondeise.) 
 
17.19 ZIMBABWE 
 
17.19.1 Die besluit: 
 
Een: Die Algemene Sinode verklaar dat hy op 
grond van die Roepingsverklaring 2002 ’n profetiese 
stem moet laat hoor oor die miskenning van 
menseregte, lyding, ineenstorting van die ekonomie 
asook verwoesting van die ekologie in Zimbabwe. 
 
Twee: Die Algemene 
Sinode wil saam met die 
kerke in Zimbabwe en 
Suider-Afrika by onderdruktes 
en lydendes in Zimbabwe 
staan, en saam met ons 
ekumeniese vennote alles 
moontlik doen om die mense 
van die land by te staan.  ’n 
Besondere fokus is die 
honderde duisende vlugtelinge uit Zimbabwe in die 
lande in Suider-Afrika. 
 
Drie: Die Algemene Sinode betreur die 
skynbare onwilligheid van Suider-Afrikaanse 
regerings om daadwerklik betrokke te raak by die 
krisis in Zimbabwe. 
 
Vier: Die Algemene Sinode versoek die Sinode 
van Namibië om deur die CCN met die Namibiese 

regering hieroor in gesprek te tree, en dra dit aan 
die verteenwoordigers van die Moderamen in die 
National Religious Leaders Forum (NRLF) op om 
via die NRLF met die Suid-Afrikaanse regering 
hieroor in gesprek te tree. 
 
Vyf: Die Algemene Sinode versoek die 
ekumeniese liggame WRK, WARC, GER, AACC, 
SAARC/ARCA, NCC, SARK en TEASA om alle 
kontakte en middele te gebruik om ’n verandering in 
Zimbabwe te weeg te bring. 
 
Ses: Die Algemene Sinode versoek Sinodes 
om steeds betrokke te wees by gemeentes in 
Zimbabwe: gemeentes van die NG Kerk via die 
Noordelike Sinode, gemeentes van die RCZ en 
CCAP (Harare) via die Sinode van Wes-en Suid-
Kaapland. 
 
17.19.2 Uitvoering van die besluit: 
 
Die Sinode is steeds by die bediening in 
Chinhoyi/Karoi betrokke en gee ook hulpverlening 
aan ds Johan Haasbroek. 
 
17.20 GEWELD TEEN VROUE EN 
KINDERS  
 
17.20.1 Die besluit: 
 
Een: Die Algemene Sinode spreek sy weersin 
uit teenoor elke geval waar ’n vrou of kind onder 
watter vorm van geweld ook al ly.  Die Algemene 
Sinode wil elkeen wat gely het en steeds ly, 
verseker van voorbidding asook die sinode se 
verbintenis om die saak met wortel en tak uit te roei. 

 
Twee: Die Algemene Sinode versoek 
Sinodes om die gemeentes in hulle gebied 
toe te rus om die saak in elke deel van die 
gemeentelike bediening en samelewing te 
hanteer. 
 
17.20.2 Uitvoering van die besluit: 
 
Hierdie besluit word na die Bediening vir 
Onderlinge Sorg verwys. 

 
17.21 KERKHERENIGING 
 
(Hierdie besluite is reeds volledig aangehaal in 
Verslag 19. Sinodale Diensraad - Kerkhereniging.  
Slegs die besluite wat spesifiek die Sinode raak, 
word weer aangehaal.) 
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17.21.1 Besluite aangaande die proses 
 
Aangesien die proses tussen die vier kerke 
sodanig gevorder het, dat daar iets konkreet op die 
tafel is, versoek die Algemene Sinode die 
verskillende Sinodes om die Achterbergh II-
dokumente, saam met die besluite van die 
Algemene Sinode 2004, aan gemeentes deur te 
gee vir bespreking en kommentaar aan die hand 
van die volgende proses: 
 
Een: die Moderamen voorsien teen einde 
Julie 2007 ’n dokument met riglyne vir gemeentes 
oor hoe om sulke gesprekke op die mees 
konstruktiewe manier te voer; 
 
Twee: die Moderamen stel ’n pro-forma 
verslagwyse op, wat ook in die riglyne aan 
gemeentes opgeneem word, aan die hand 
waarvan kerkvergaderings hulle mening en insette 
kan gee; 
 
Drie: die Sinodes versamel alle kommentaar 
en insette van gemeentes nie later nie as 1 
Desember 2007 en gee dit deur aan die kantoor 
van die Algemene Sekretaris vir verwerking; 
 
Vier: hierdie fase is slegs vir konsultasie, 
bespreking en insette/ kommentaar. 
(Reëlings is reeds getref, sodat hierdie besluite 
uitgevoer kan word.) 

 
17.21.2 Besluit Kerkherenigingsgesprek 
binne die NG Kerk self: Konsultasieproses 
 
Die Algemene Sinode versoek Sinodes om 
verantwoordelikheid te aanvaar vir die hantering 
van die konsultasieproses binne die Kerkverband. 
 
17.21.3 Besluit Verenigde Diensgroep Diens 
en Getuienis 
 
Die Algemene Sinode keur die totstandkoming van 
die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis 
goed en moedig Sinodes aan om in sinodale 
verband moeite te doen dat hulle diens van 
barmhartigheid en getuienisbedienings met die 
ooreenstemmende bedieninge van die ander drie 
kerke in die NG Kerk-familie ’n verenigde struktuur 
vir Diens en Getuienis vorm. 
 
17.22 SENTRALISERING VAN DIE 
LIDMATEREGISTERS 
 
Hierdie besluite word in ’n afsonderlike dokument 
hanteer.  Vergelyk Verslag 23. Argief, punt 23.6. 
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INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Hierdie inligting bring hulde aan die nagedagtenis 
van wyle di Jan Liebenberg, Kobus Lamprecht en dr Ockie Erasmus. 
 
Punt twee:   Die Voorsitter lei die vergadering in ’n gebed van 
dank.  
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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18.  IN MEMORIAM 
 

Dankie en totsiens . . . . . 
 

18.1 DS JAN LIEBENBERG (BA, 
BTh) - 14 JUNIE 1949 TOT 6 APRIL 2007 
 
Uit die Sinode huis: 
 
JAN GABRIËL LIEBENBERG het op Goeie Vrydag 
6 April 2007 ’n noodlottige hartaanval gehad.  Hy 
was hiervoor gereed en iemand het opgemerk:  Hy 
moes opgewonde gewees het om op 
Opstandingsdag met die Here te wees. 
 
Junie 2007 sou hy 58 jaar gewees het.  Hy het die 
hartaanval beleef terwyl hy gedoen het, waarvan 
hy baie hou, naamlik om fiets te ry.  Jan het die 
oggend nog Nagmaal by Premiermyn gehou. 
 
Ons dank die Here dat hy vir 15 jaar aan die 
Sinode-familie gegee is.  Hy het dié jare eers in 
Barmhartigheidsdiens en toe in die personeelveld 
die waardes beliggaam, waarvolgens ons Sinode 
wil funksioneer. 
 
Ons kon oral in sy optrede iets van die Here Jesus 
self sien.  Of dit in vergaderinge was, oor die 
telefoon, in gesprekke of met ’n koppie tee, dit was 
duidelik.  Hy was lojaal en betroubaar en het altyd 
sy werk met kenmérkende humor gedoen. 
 
Natuurlik as mens-mens het hy baie aandag aan 
verhoudinge gegee.  Daarvan kan vele getuig.  
Daarom was hy so geskik om op baie terreine 
binne ons nuwe struktuur ’n merk te maak.  Sy 
weggaan laat ’n leemte, wat moeilik gevul gaan 
word. 
 
Die personeel van die Sinode huis het hom 
waardeer as ’n besondere mens en ’n goeie 
vriend.  Ons almal gaan hom mis! 
 
Bediening 
 
Jan Liebenberg het sy bediening op 1 Maart 1979 
in Nigel begin.  Dit was nadat hy gedurende 1978 
sy studies aan Stellenbosch voltooi het.  Hy was 4 
jaar in die eerste gemeente – tot Januarie 1983.  
Daarna is hy na Witbank-Suid.  In die gemeente 
het hy 9 jaar gewerk, tot Julie 1992.  Hy is toe 
beroep as Predikant in Sinodale Diens vir 
Barmhartigheid.  Die pos het hy beklee, totdat die 
Sinode in 1999/2000 hulle werksaamhede 
geherstruktureer het.  Toe het hy as Personeel 
Beampte van die Sinode begin werk.  Hy was nog 
besig om die pos uit te bou, toe hy oorlede is. 
 
 
 

Jeugjare en gesinslewe 
 
Jan is op 14 Junie 1949 in Bethal gebore, as die 
oudste kind van Chris en Susan Liebenberg.  Sy 
ouers en twee susters leef nog. 
 
Hy het die laerskool in Bethal bygewoon en was in 
Volksrust vir ’n gedeelte van sy hoërskool jare. 
Nadat hy by die Hoërskool Hoogenhout, in Bethal, 
gematrikuleer het, het hy vir 5 jaar by die OTK 
gewerk, voordat hy in Stellenbosch gaan teologie 
studeer het.  Daar het hy Marie-Leen Rossouw 
ontmoet en hulle is in 1978 getroud.  Uit hulle 
huwelik is twee kinders gebore naamlik Elmien, 
getroud met James, en Chris.  Elmien is ’n 
advokaat en Chris studeer ook in die regte. 

 
Uit Skuilkrans 
 
Jan is op Goeie Vrydag, 6 April 2007, oorlede na ’n 
hartaanval. 
 
Tydens die dankdiens is Romeine 8:28 tot 39 
gelees.  In die woorde van vers 37 “Maar in al 
hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars” hoor 
ons iets van ’n man van God, wat ontdek het dat 
God alles ten goede laat meewerk (ten spyte van 
terugslae) en van ’n belydenis dat God vir ons is.  
Dit was die woorde van dr Jan Bisschoff, wat die 
diens gelei het. 
 
Skuilkrans gemeente, waar hy ook as pastorale 
hulp gehelp het, het soos volg dankie gesê: 
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Jan en sy gesin het in 1992 lidmate van Skuilkrans 
geword.  Van die begin af het hulle aktief 
meegeleef.  Jan was ouderling, blokleier, 
ondervoorsitter van die dagbestuur en kerkraad en 
die laste paar jaar lid van die leraarspan. 
 
Ons sal hom onthou as ’n sagte mens met 
integriteit en ’n storieverteller.  Die “stil mens” het 
ons keer op keer verras en vermaak met sy 
ervaringe van die lewe.  Hy het lekker gekry om 
oor sy gesin te vertel!  Sy toewyding en lojaliteit het 
ons geraak.  Mense was vir hom belangrik.  Hy het 
swaar gekry wanneer ander ly.  Hy het gelag 
wanneer ander lag.  Hierdie wyse man het naby 
die Here geleef! 
 
Ons dank die Here!  
 
 
18.2 DS KOBUS LAMPRECHT (BA, 
BTh) - 27 FEBRUARIE 1937 TOT 17 
SEPTEMBER 2006 
 
Ds JACOBUS JOHANNES LAMPRECHT het 
gedurende Oktober 1995 as gevolg van mediese 
ongeskiktheid geëmeriteer.  Dit was nadat hy 
reeds ’n geruime tyd met kroniese nierversaking 
gesukkel het. 
 
Die laaste gemeente waarin hy gewerk het, was 
Witbank-Panorama en kollegas uit die Ring van 
Witbank praat net met waardering van hom. 
 
Kobus Lamprecht is op 27 Februarie 1937 in 
Hoopstad in die Vrystaat gebore.  Sy vader, ook 
Jacobus Johannes was ’n onderwyser.  Sy moeder 
Anna Maria Elizabeth (nooiensvan Van Zyl) was ’n 
huisvrou. 
 
Hy was vanaf 1943 tot 1947 by die Laerskool 
Boons en toe vanaf 1948 tot 1953 aan die 
Hoërskool Monument in Krugersdorp. 
 
Na hoërskool studeer hy vanaf 1954 tot 1958 aan 
die Universiteit van Pretoria om die BA graad te 
verwerf.  Daarna is hy Stellenbosch toe om 
gedurende 1962 die Diploma in Teologie te 
verwerf. 
 
Hy was reeds gedurende sy studentejare met Alida 
Janetta Smith getroud -  Op 30 November 1961 is 
hulle in die huwelik bevestig.  Hulle eersteling 
Riana is op 3 November 1962 enkele dae voor 
legitimasie gebore. 
 
Hulle ander drie kinders is gedurende die volgende 
sewe jaar gebore.  Gideon is op 27 Augustus 1964 
in Transvaal gebore, maar Annemarie (14 
Februarie 1967) en Amanda (13 Mei 1969) is in 
Suidwes-Afrika gebore. 

 
Die kinders is almal getroud en daar is reeds 9 
kleinkinders.  Een van hulle is ses maande na 
oupa se dood in ’n motorongeluk oorlede.  
 
Hulle was gedurende sy bediening van twee-en-
dertig (32) jaar in die volgende gemeentes:  Vanaf 
23 Februarie 1963 tot September 1966  in 
Roodepoort-Noord, waar hy as proponent bevestig 
is en sy skoonsuster die toga omgehang het.  Sy 
het na hulle ma se dood, haar plek ind die familie 
ingeneem en Kobus het ook by hulle gewoon. 
 
Gedurende 1966 is hy na Walvisbaai waar hy op 1 
Oktober bevestig is.  Daarna is hy in 1970 na 
Herman Steyn in Vereenging beroep.  Na drie jaar 
se werk, is hy op 29 Julie 1973 na Unitaspark, die 
nuwe gemeente in Vereeniging.  Op 11 Maart 
1978 is hy egter na Witbank, totdat Witbank-
Panorama afgestig het.  Hy was die eerste 
predikant van die nuwe gemeente.  Dit was ook die 

laaste gemeente waarin 
hy gewerk het, voordat 
hy as gevolg van sy 
gesondheid in 1994 
geëmeriteer het.  Hy 
was vir jare ’n diabeet 
en dit het tot 
nierversaking gelei. 
 
Gedurende sy bediening 
het hy meegewerk om 
drie kerkgeboue te bou.  
Tog was huisbesoek en 

prediking vir hom ’n prioriteit.  Hy en Malan Nel 
was groot vriende.  
 
Hy het ook sy deel vir die kerkverband gedoen.  In 
Suidwes-Afrika was hy deel van die Sinodale 
Kommissie vir Diens van Barmhartigheid.  Binne 
die Sinode van Oos-Transvaal was hy lid van die 
Sinodale Kommissie. 
 
Na sy emeritaat het hy soos sy kragte toegelaat 
het, tog nog deeltyds in gemeentes gehelp. 
 
Hulle het Kaaptad toe verhuis en in Table View 
gewoon, voordat hy op 17 September 2006 in die 
ouderdom van nege-en-sestig (69) jaar oorlede is. 
 
18.3 OCKIE ERASMUS, (MA, DPhil) 
25 MAART 1931 TOT 9 JANUARIE 2007 
 
Dr Hennie Moller, die vorige Saakgelastigde van 
die VGKSA, skryf in ’n huldeblyk tydens die 
begrafnis, soos volg: Ek die stadsjapie uit die 
Sodom en Gomorra van Suid Afrika, het Ockie, die 
plaasjapie van Migdol, Wes Transvaal, in 1953 by 
Samuel, die Sending Instituut op Wellington, as 
mede eerstejaar ontmoet.  ’n Baie spesiale vriend- 
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skap het begin groei, wat nou na 54 jaar baie meer 
as broers geword het.  Ons was geesgenote in die 
studierigtings wat ons gevolg het, vir ’n hele aantal 
jare medeleraars en ook vir lang tye saam op 
verskeie Kommissies en ook die Moderatuur 
gedien.  Dikwels saam vakansie gehou, vir oulaas  
in November 2006.  Daarom is dit nie vreemd dat 
verskeie mense ons met mekaar verwar het nie. 
 
OCKERT CORNELIUS OPPERMAN ERASMUS 
het die laaste jare van sy bediening in die NGKA 
die bearbeiding van die terdoodveroordeeldes 
gedoen Die Sinodes van Noord- en Oos-Transvaal 
van die NG Kerk het die fondse vir die pos aan die 
NGKA voorsien. 
 
Hy was die vierde van vyf kinders, gebore is 1913 
in die distrik Wolmaransstad.  Sy oupa was as 
krysgevangene na Bermuda en sy pa was in die 
konsentrasiekamp by Norvalspunt.  Sy pa het nooit 
skool gegaan nie. Hy het leer lees en skryf by ’n 
rondtrekkende onderwyser, wat gehuur is om vir 
drie maande die kinders te lees en skryf.  My twee 
oupas het ook net so leer lees en skryf, sonder dat 
hulle in ’n skool was.  Hy skryf verder oor sy ouers:  
Ek dank die Here vir my ouers.  Eenvoudig, arm, 
ongeleerd maar opreg, regverdig en gelowig.  
Hulle het my ondersteun met voorbidding en 
finansies tot in my bediening. 
 
Ockie was op laerskool by die volgende skole: 
Vleeschkraal - later Glaudina - Laerskool 1938, 
Wildehondepan Laerskool 1939 tot 1944 en Migdol 
Laerskool 1945.  Hy het die Hoërskool Schweizer 
Reyneke vanaf 1946 tot 1949 bygewoon.  Daar het 
hy in die skoolkoshuis ingewoon en een naweek 
per kwartaal huis toe gegaan.  My pa het my met ’n 
perdekar koshuis toe gevat en kom haal.  Ons het 
eers toe ek 23 jaar oud was as student op 
Wellington, ’n telefoon gekry. 
 
Na skool het hy gewerk by die landdros kantore in 
Schweizer Reneke en Ladybrand, by die Swart Kat 
Grondboontjiefabriek in Randfontein en die 
NoordWes Landboukoöperasie op Lichtenburg. 
 
Vanaf 1953 tot 1959 het hy gestudeer aan die 
Wellington Sendinginstituut; aan Stellenbosch 
1956 tot 1958 en 1962; UNISA 1956, 1963, 1974 
en ook Potchefstroom 1970.  Sy doktoraal het hy 
oor die Tswana se Godsbegrip en godsdienstige 
uitlewing gedoen. 
 
Hy is op 30 November 1957 met Tokkie (Dorothea 
Phillippina) Barnard, ’n maatskaplike Werker 
getroud.  Die huwelik was in Tiervlei gemeente 
bevestig, tans Parow-vallei.  Vyf kinders is vir hulle 
gebore, naamlik Rothea (Dorothea Philippina) 
gebore op 30 November 1958, Miem (Maria 
Glaudina) gebore op 8 April 1960, Hester (Hester 
Magdalena) gebore op 27 Junie 1962, Nelia 

(Orpha Cornelia) gebore op 24 September 1965 
en Eduard (Eduard Christiaan Kriel) gebore op 27 
April 1972. 
 
Na sy legitimasie op in Wellington (1959) is hy in 
die gemeente Migdol op 16 Januarie 1960 
georden.  Sy ma het die toga omgehang.  Hy het 
hier tot 1967 gewerk, beroep deur Kaapse 
Sendingkantoor as sendeling in die NGKA 
kombinasie Mafeking, Piet Plessis, Vergelegen, 
Stella en Bophuthatswana tuisland. 
 
Vanaf 1967 tot 1971 was hy sendeling in die 
kombinasie Delareyville en Kunana tuisland.  
Gedurende 1971 is hy Mamalodi toe, waar hy tot 
die einde van sy bediening was.  Tot 1975 was hy 
besig met die Opdrag Pretoria Middestad, met NG 
Kerk Ring van Pretoria, as borg.  Vanaf 1975 tot 
1995 het sy opdrag verander na Bearbeiding 
Terdoodveroordeeldes. 
 
Gedurende hierdie laaste fase het hy meer as 250 
terdoodveroordeeldes wat wel tereggestel is, 
begelei.  Hennie Möller skryf hieroor:  
Doodsbegeleiding vir ter doodveroordeeldes was 
’n deel van sy werk, waaruit hy telkens 
merkwaardige getuienis kon lewer. Ook hier het hy 
die erns van sy roeping uitgeleef. 
 
Sy hele bediening was in die NGKA, ter spyte van 
beroepe en ander aanbiedinge, wat hy gekry het.  
Hy was die eerste Aktuarius van Sinode van 
Phororo (1965 tot 1967) en toe Aktuarius van die 
Sinode van Suid-Transvaal 1967 tot 1971.  Daarna 
was hy 14 jaar skriba van die Sinode van Noord-
Transvaal. 
 
Ockert het ook ’n groot belangstelling in lektuur in 
Afrika tale gehad, en was byna sy hele bediening 
betrokke by die Christelike Lektuurfonds (CLF) se 
raad, skryf Hennie Möller.  Onder die talle 
publikasies wat uit sy 
pen die lig gesien 
het, tel traktaatjies en 
pamfletjies, boekies 
oor towery, drome, 
Bybelstudies en ’n 
handleiding vir die 
bearbeiding van 
gevangenis. 
 
Na sy aftrede in 1995 
het hulle op Kleinmond gaan woon.  Daar was hy 
steeds positief besig.  Hy het as pastorale 
raadgewer vir Bybelkor (Bybelmedia) in Tswana, 
Suid-Sotho, Noord-Sotho, Afrikaans en Engels 
gehelp.  Hy het gemiddeld 900 briewe per jaar 
geskryf. 
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19.  SINODALE DIENSRAAD - KERKHERENIGING 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as agtergrond vir die proses, wat in 
die Sinode oor Kerkhereniging gevolg is. 
 
Punt twee: Die besluite van die Algemene Sinode 2007 word ter 
wille van die gesprek tydens die sinodesitting aangehaal. 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt drie: ’n Paneelbespreking vind plaas met die Moderators 
of Voorsitters van die vier Kerke. 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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19.  SINODALE DIENSRAAD - KERKHERENIGING 
 

Hoe vorder die proses . . . ? 
 
 

19.1 DOEL VAN DIE VERSLAG 
 
19.1.1 Tydens die sinodesitting word ’n gesprek 
oor Kerkhereniging gevoer.  Hierdie saak is tans 
die prioriteit vir die Algemene Sinode. 
 
19.1.2 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die 
Moderators/Voorsitters van die vier Kerke vir ’n 
paneelbespreking genooi word.  Hulle is prof Piet 
Strauss (NG Kerk), prof Thias Kgatla (URCSA), ds 
Johannes Ramalahlehi (NGKA) en ds Bennet 
Shunmugam (RCA). 
 
19.1.3 Hierdie verslag het ten doel om die 
agtergrond tot die gesprek en die proses in 
verband met Kerkhereniging te skets. 
 
19.1.4 Intussen het die Algemene Sinode 2007 
ook bepaalde besluite geneem, wat na die 
gemeentes verwys is.  Hierdie besluite moet ook 
opgevolg word. 
 
19.2 PROSES IN DIE SINODE 
 

19.2.1 Hierdeur word bevestig dat almal in die 
Sinode hulle verbind het om na mekaar te luister.  
Daar behoort oop kanale vir kommunikasie te 
wees. 
 
19.2.2 ’n Proses is gevolg waardeur gehoor en 
gesê word en dan weer gehoor en weer gesê 
word. 
 
19.2.3 Die mening van die gemeentes is 
telkens gevra en dit is ernstig opgeneem.  Al die 
kommentaar is telkens aan die Taakspan van die 
Algemene Sinode deurgegee. 
 
19.2.4 Die proses tot sinodesitting 2005 
 
19.2.4.1 Die skets toon dat die besluite van die 
Algemene Sinode 2004 aan die gemeentes 
deurgegee is. 
 
19.2.4.2 Gedurende 2005 is daar ’n ondersoek 
deur die navorsers van Kerkspieël gedoen. 
 
19.2.4.3 Die resultate van die navorsing is aan 
die sinodesitting voorgelê, sowel as aan die 
Taakspan van die Algemene Sinode gegee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2.5 Die proses na sinodesitting 2005 
 
19.2.5.1 Die tweede illustrasie toon dat die 
besluite van die sinodesitting 2005, sowel as die 
kommentaar wat daarop gelewer is, aan die 
gemeentes vir oorweging deurgegee is. 

 
19.2.5.2 Die konsultasies gedurende 2006 was 
deel van die gemeentes se terugvoer, wat weer 
aan die Taakspan van die Algemene Sinode 
deurgegee is. 

 

Proses tot by sinodesitting 2005
Algemene Sinode 2004

Gemeentes

Voetsool Sinodes

DiensraadVraelys

Gemeentes

SINODE 2005
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19.3 KONSULTASIES 2006 
 
19.3.1 ’n Aantal inligtingstukke is gedurende 
2006 aan die gemeentes gestuur, sodat hulle 
daarop kommentaar kon lewer. 
 
19.3.2 Die volgende stukke is hanteer: 
 
19.3.2.1 Besluite Algemene Sinode 2004. 
 
19.3.2.2 Resultate van die ondersoek oor 
Kerkhereniging, wat gedurende 2005 gedoen is. 
 
19.3.2.3 Besluite van sinodesitting 2005.  (Dit is 
ook aan die Moderamen van die Algemene Sinode 
gestuur.) 
 
19.3.2.4 ’n Samevatting van die kommentaar, wat 
tydens die sinodesitting gelewer is.  Die 
kommentaar is tydens tafelgesprekke gelewer.  Die 
samevatting is aan gemeentes vir verdere 
kommentaar gestuur.  Dit is daarna aan die 
Moderamen van die Algemene Sinode gestuur. 
 
19.3.2.5 Die Inligtingstuk van die Moderamen van 
die Algemene Sinode oor vrae wat dikwels gevra 
word.  Die volgende vrae is hanteer: 
 
Een: Waarom eenheid?  Kan ons nie maar 
aparte Kerke bly nie? 
 
Twee: Waarom word van Kerkhereniging 
gepraat en nie van Kerkvereniging nie? 
 
Drie: Waaroor moet ooreenkomste bereik 
word? 
 
Vier: Wat is die posisie van die Belhar 
Belydenis? 
 

Vyf: Wat van finansies? 
 
Ses: Wat gebeur met pensioene? 
 
Sewe: Wat van taal en kultuur? 
 
Agt: Wat van eenheid met ander Gerefor-
meerde Kerke? 
 
Nege: Gaan gemeentes geraadpleeg word? 
 
Tien: Waarmee kan ek help? 
 
19.3.2.6 Die moontlike bakens vir die proses.  
(Dit het gou geblyk dat hierdie tydskedule nie 
realisties was nie.) 
 
19.3.3 Geleenthede gereël 
 
19.3.3.1 Daar is drie geleenthede gereël, 
waartydens terugvoer kon geskied.  Dit was by 
Lydenburg-Suid, Ligkruis in Middelburg en Lux 
Mundi in Pretoria. 
 
19.3.3.2 Tydens die geeenthede is die proses 
uiteengesit en bykomende inligting verstrek oor die 
gesprekke wat die Moderamen van die Algemene 
Sinode gevoer het. 
 
19.3.3.3 Geleentheid vir tafelgesprekke is aan die 
hand van die volgende vrae gebied: 
 
Vraag een: Wat is die algemene indruk van 
die gemeentes / lidmate? 
 
Vraag twee: Vrae wat nog nie beantwoord is 
nie. 
 
Vraag drie: Watter terugvoer moet aan die 
Algemene Sinode gegee word? 

Proses na sinodesitting 2005
Algemene Sinode 2007

Gemeentes

Diensraad

Gemeentes

SINODE 2005

SINODE 2007 Diensgroep

Gemeentes

Diensraad
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19.3.3.4 Die terugvoer het die belangrikste sake 
van die gesprekke uitgelig.  Almal se kommentaar 
is ook op Indekskaarte opgeteken. 
 
19.3.4 Eerste konsultasie met gemeentes oor 
Kerkhereniging 
 
19.3.4.1 ’n Volledige dokument, met 
bogenoemde titel, is opgestel, wat al die ter sake 
inligting bevat.  Dit is beide die agtergrond, die 
werklike gesprekke en die samevatting daarvan. 
 
19.3.4.2 Hierdie Weergawe van die konsultasie, 
is aan die gemeentes gestuur, sodat hulle oor die 
inhoud kommentaar kon lewer.  Dit is ook aan die 
Moderamen van die Algemene Sinode gestuur. 
 
19.3.5 Die samevatting van die konsultasie 
verskyn op bladsy 56 tot 60 van die dokument.  
Kortliks het die volgende geblyk: 
 
19.3.5.1 Wantroue in die Kerkleiding 
 
Daar is groot wantroue in die kerkleiding.  Ander 
motiewe word aan die proses toegeskryf.  Die 
prominente rol van Allan Boesak bring 
vraagtekens.  Die gebeure rondom die huwelike 
van homoseksueles het die wantroue vererger.  
Hierdie is ’n baie ernstige saak, wat alles vorentoe 
bepaal. 
 
19.3.5.2 Kerkhereniging raak gemeentes nie 
 
Veral die gemeentes in die stad het die boodskap 
gekry dat hereniging nie die gemeentes gaan raak 
nie.  Daarom steur hulle hulle nie aan die saak nie.  
Hulle oordeel dat dit dan ook nie so ’n belangrike 
saak kan wees nie. 
 
19.3.5.3 Die tyd is nie nou ryp nie 
 
Daar is aan die een kant te veel negatiewe faktore 
wat die proses omring, andersyds is daar ander 
groter probleme waarmee die Kerk moet worstel.  
Die verharding teen hereniging neem ook toe.  
Talle lidmate beleef ’n oorlewingstryd, wat 
onsekerheid oor alles bring.  Die gemeente-leiers 
is ook nie positief nie. 
 
19.3.5.4 Toets so gou as moontlik die gemeentes 
 
Een: Gemeentes wil nou (2006) vir die 
Algemene Sinode ’n aanduiding gee of die proses 
moet aangaan.  Hulle wil nie eers aan die einde 
van die proses getoets word nie. 
 
Twee: Andersinds moet daar maniere aangedui 
word vir die gemeentes, wat nie met die 
herenigingsproses wil saamgaan nie. 
 
19.3.5.5 Inligtingstuk skep nuwe onsekerhede 

 
Die Inligtingstuk – 10 vrae – het nie goed afgegaan 
nie.  Daar is te veel vaaghede en tog keuses vir 
modelle.  Die manier hoe die pers oor die saak 
berig gee, vererger ook die onsekerhede.  Ons 
weet nie!!  Ons moet seker maak of dit ’n nuwe 
Kerk of die “ou” NG Kerk is? 
 
19.3.5.6 Redes vir Kerkhereniging oortuig nie 
 
Die Bybelse motivering, wat aangebied word, 
oortuig nie almal nie.  Persone wil ’n teologiese 
gesprek voer.  Daar is talle, wat nog wil praat oor 
hereniging of nie.  Die saak oor geloofwaardigheid 
oortuig allermins.  Die impak op die samelewing 
kan op dieselfde manier in onderlinge 
samewerking geskied.  Die gemeentes wil nog 
besluit oor “ja” of “nee” vir Kerkhereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.4 DVD OPNAME 
 
19.4.1 Die Diensgroep vir Kerkeenheid van die 
Bediening vir Getuienis het geoordeel dat ’n 
produk in die hande van die gemeentes geplaas 
moet word. 
 
19.4.2 Hulle het aanvanklik beplan om ’n 
boekie oor die proses saam te stel.  Dit het toe 
geblyk dat die Hoëveld Sinode ook met ’n boekie 
besig was en dat dit byna gedruk word. 
 
19.4.3 Die Diensgroep het toe besluit om ’n 
DVD uit te gee.  ’n Opname van ’n gesprek met die 
Moderators/Voorsitters van die vier Kerke is 
gemaak.  Hierdie gesprek het die vrae, wat die 
lidmate vra en wat uit die konsultasie geblyk het, 
probeer beantwoord. 
 
19.4.3 Die DVD is saam met Bybel-Media 
gemaak. 
 
19.4.4 Hierdie DVD is aan elke gemeente 
beskikbaar gestel.  Bybel-Media het dit ook aan al 
die ander gemeentes in die land te koop 
aangebied. 
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19.5 ASM GESPREKKE 
 
19.5.1 Die Moderamen van die Algemene 
Sinode het gesprekke met die verteenwoordigers 
van die ander Kerke gevoer.  Telkens is die lede 
van die Moderature/Dagbesture van al die Sinodes 
van die NG Kerk betrek. 
 
19.5.2 Die volgende geleenthede het 
plaasgevind: 
 
Esselenpark - 22 Junie 2006 
Bloemfontein - 16 Augustus 2006 
Achterbergh I - 6 tot 8 November 2006 
Achterbergh II - 23 tot 25 April 2007. 
 
19.6 NA ALGEMENE SINODE 2007 
 
19.6.1 Al die inligting is aan die gemeentes 
deurgegee. 
 
19.6.1.1 Aanvanklik is die besluite van die 
Algemene Sinode 2007, die besluite van 
Algemene Sinode 2004 en die Achterberg II 
verklaring aan gemeentes gestuur. 
 
19.6.1.2 Later is die riglyne vir die gesprek en die 
pro-forma verslag, soos deur die Moderamen van 
die Algemene Sinode opgestel is, aan die 
gemeentes gestuur. 
 
19.6.2 Daar is gereël dat terugvoer van die 
gemeentes voor 20 November 2007 geskied, 
sodat dit betyds aan die Algemene Sekretaris 
besorg kan word. 
 
19.7 GESPREK TYDENS DIE 
SINODESITTING 
 
19.7.1 Die paneelbespreking met die vier 
Voorsitters/Moderators van die Kerke vind plaas. 
 
19.7.2 Die gesprek word so ingerig dat 
afgevaardigdes ook geleentheid kry om aan die 
gesprek deel te neem. 
 
19.8 ALGEMENE SINODE 2007 
BESLUITE 
 
Die Algemene Sinode 2007 het besluit: 
 
19.8.1 Gesamentlike gesprek tussen die vier 
Kerke 
 
(Vergelyk Aanvullende Verslae Algemene Sinode 
bladsy 23, punt 1.1) 
 
19.8.1.1 Die Algemene Sinode ondersteun die 
inisiatiewe wat die Moderamen sedert Junie 2006 
in oorleg met die Moderamens/Sinodale 

Kommissies/Sinodale Diensrade van al die 
Sinodes, asook die Moderamens/ Sinodale 
Kommissies van die VGKSA, NGKA en die RCA 
geneem het tot hereniging van die vier kerke in die 
NG Kerk-familie. 
 
19.8.1.2 Die Algemene Sinode is dankbaar 
teenoor die Here vir die nuwe gesindheid wat die 
Here sedert Junie 2006 tussen die vier kerke 
gegee het in hierdie eenheidstrewe en die 
vordering wat gemaak kon word ten opsigte van 
die bou van verhoudinge en die vind van 
konsensus. 
 
19.8.1.3 Die Algemene Sinode neem kennis van 
die Achterbergh II-dokumente. 
 

 
 
19.8.1.4 Aangesien die proses tussen die vier 
kerke sodanig gevorder het, dat daar iets konkreet 
op die tafel is, versoek die Algemene Sinode die 
verskillende Sinodes om die Achterbergh II-
dokumente, saam met die besluite van die 
Algemene Sinode 2004, aan gemeentes deur te 
gee vir bespreking en kommentaar aan die hand 
van die volgende proses: 
 
Een: die Moderamen voorsien teen einde 
Julie 2007 ’n dokument met riglyne vir gemeentes 
oor hoe om sulke gesprekke op die mees 
konstruktiewe manier te voer; 
 
Twee: die Moderamen stel ’n pro-forma 
verslagwyse op, wat ook in die riglyne aan 
gemeentes opgeneem word, aan die hand 
waarvan kerkvergaderings hulle mening en insette 
kan gee; 
 
Drie: die Sinodes versamel alle kommentaar 
en insette van gemeentes nie later nie as 1 
Desember 2007 en gee dit deur aan die kantoor 
van die Algemene Sekretaris vir verwerking; 
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Vier: hierdie fase is slegs vir konsultasie, 
bespreking en insette/ kommentaar. 
 
19.8.1.5 Die Algemene Sinode dra dit verder aan 
die Moderamen op om, in die lig van die 
kommentaar en insette van gemeentes asook die 
besluite van die Algemene Sinode 2004, verder 
met die ander drie kerke te onderhandel oor 
konkrete voorstelle aan kerkrade/ gemeentes van 
al vier die kerke.  Hierdie konkrete voorstelle word, 
indien moontlik, gedurende die tweede helfte van 
2008 deur elke kerk aan kerkrade/gemeentes 
voorgelê met die oog op hulle goedkeuring.  Dit 
word deur elke kerk gedoen in ooreenstemming 
met die prosedures wat tans in daardie kerk se 
Kerkorde/ besluite daarvoor voorgeskryf word (Die 
NG Kerk se proses word uitgespel in Agenda Deel 
I A.5.1 bladsy 384 punt 14). 
 
19.8.1.6 Die Algemene Sinode dra dit aan die 
Moderamen op om in hierdie proses verder leiding 
te neem en om, soos die afgelope maande sedert 
Junie 2006, telkens die Moderature van al die 
Sinodes te betrek in konsensus-soekende 
onderhandelinge met die ander kerke.  Die 
onderhandelinge geskied aan die hand van die 
besluite van 2004 asook die uitkoms van die 
proses in punt 19.8.1.4 hierbo. 
 
19.8.2 Kerkherenigingsgesprek binne die 
NG Kerk self: Konsultasieproses 
 
(Vergelyk Agenda Deel I bladsy 398, A.5.1 Verslag 
van die Moderamen, punt 2.7.13 en Aanvullende 
Verslae bladsy 26 punt 1.2.1) 
 
Die Algemene Sinode versoek Sinodes om 
verantwoordelikheid te aanvaar vir die hantering 
van die konsultasieproses binne die kerkverband. 
 
19.8.3 Approbasie by Kerkeenheid  
 
(Vergelyk Aanvullende Verslae bladsy 38 tot 40 
punt 1) 
 
19.8.3.1 Die Algemene Sinode neem kennis van 
die verslag en aanbevelings oor approbasie by 
kerkeenheid. 
 
19.8.3.2 Die Algemene Sinode wysig Reglement 
6 soos volg: 
 
a.  Voeg in by die opskrif van Reglement 6 na 
“samesmelting van gemeentes” die woorde 
“uitbreiding van die kerkverband” 
 
b. Voeg die volgende nuwe punt 6 in by Reglement 
6:   
 

“6.1  Uitbreiding van die kerkverband beteken dat 
die NG Kerk met ander kerkverband(e) 
saamgevoeg word.” 
 
“6.2  Hierdie uitbreiding van die kerkverband is 
afhanklik van die goedkeuring deur ten minste ’n 
twee-derde meerderheid van twee-derdes van die 
kerkrade, van elke sinode en die Algemene 
Sinode.” 
 
“6.3  Die goedkeuring deur die kerkraad is 
afhanklik van die approbasie van die meerderheid 
van die belydende lidmate van elke gemeente.” 
 
19.8.4 Posisie ten opsigte van Kerkeenheid 
of Kerkhereniging 
 
(Vergelyk Aanvullende Verslae bladsy 27 punt 
1.2.2)  
 
Die Algemene Sinode bevestig weereens dat ten 
opsigte van die saak van Kerkhereniging dit by 
vergaderings van Algemene Sinodes nie meer oor 
die “of” (met ander woorde die wenslikheid) van 
Kerkhereniging gaan nie, maar oor die “hoe” 
daarvan (met ander woorde die beste manier 
waarop dit bereik kan word) aangesien uitvoerige 
besluite waardeur die NG Kerk haarself verbind het 
tot hereniging met die ander drie kerke van die NG 
Kerk-familie reeds sedert 1990 by verskillende 
Algemene Sinodes geneem is, en al die (streek-) 
Sinodes ook duidelike besluite ten gunste van 
Kerkeenheid geneem het. 
 
Die Algemene Sinode keur die punt goed. 
 
19.8.5 Opdrag aan Moderamen 
 
(Vergelyk Aanvullende Verslae bladsy 27 punt 1.3) 
 
Die Algemene Sinode bekragtig dat die 
Moderamen sy mandaat uitgevoer het, aangesien 
by die Algemene Sinode van 2002 opdrag aan die 
Moderamen gegee is om “die proses van 
Kerkhereniging verder te begelei.”  Die Algemene 
Sinode herhaal die opdrag aan die Moderamen. 
 
19.8.6 Beskrywingspunt B.5.1 Regsadvies 
ten opsigte van Kerkvereniging 
 
(Vergelyk Agenda Deel I B.5 Beskrywingspunte, 
bladsy 495) 
 
Die Algemene Sinode besluit om as ’n saak van 
uiterste dringendheid advies in te win ten opsigte 
van sake rakende Kerkvereniging.  Bekwame 
persone soos byvoorbeeld senior advokate en 
selfs ’n afgetrede regter kan betrek word.  Die 
onduidelikhede wat opgeklaar moet word, is 
(vergelyk die vrae in die Agenda boek 1 van 2004 
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bladsy 13 by B.6.5 en die Handelinge van die 
Algemene Sinode van 2004 bladsy 304 by 3.5): 
 
Een: Wanneer daar ’n stemming in die 
gemeente gehou word, is dit die lidmate of die 
Kerkraad of albei wat bedoel word? 
 
Twee: As ’n gemeente nie saamstem met 
Kerkvereniging of belydenisverandering nie, wat is 
so ’n gemeente se regsposisie dan?  Kan so ’n 
gemeente voortbestaan as ’n gemeente van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk? 
 
Drie: Wat is die regsposisie van die gemeente 
ten opsigte van die uitspraak van Hoofregter Kotzé 
in die Standerton-saak?  As ons in hierdie verband 
van Kerk praat, is dit die Sinode, die Ring of is dit 

die Gemeente?  Hierdie saak is uiters dringend en 
moet duidelik uitgespel word. 
 
Die Algemene Sinode neem kennis van die 
beskrywingspunt en verwys dit na die Algemene 
Taakgroep Regte vir verdere studie. 
 
19.9 VERDERE INLIGTING 
 
19.9.1 Verdere inligting word tydens die 
sinodesitting beskikbaar gestel. 
 
19.9.2 Vergelyk ook die verslag van die 
Bediening vir Getuienis in verband met die werk 
wat deur die Diensgroep vir Kerkeenheid gedoen 
is. 
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20.  TEOLOGIESE LIBERALISME EN FUNDAMENTALISME 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as inligting oor die wyse waarop die 
Diensgroep die taak uitgevoer het. 
 
Punt twee: Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word. 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt drie: Geleentheid vir tafelgesprekke word gereël.   
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 20.7.1 en 20.7.2 - Verdere werkswyse 
 
 
 
 
 

 
 
 

As embleem het die diensgroep die 
twee sketse gebruik. 
 
 
Daarmee is getoon dat die grense nie 
so nou as moontlik gestel moet word 
nie. 
 
 
 
Nee, daar moet eerder gepoog word 
om die grense van ons belydenis te 
stel en almal wat daarbinne is, kan 
volgens hulle lees van die Bybel as 
broer en susters aanvaar word. 

 
 
 
 

LIBERALISME FUNDAMENTALISME

LIBERALISME FUNDAMENTALISME
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20.  TEOLOGIESE LIBERALISME EN FUNDAMENTALISME 
 

20.1 INLEIDING 
 
20.1.1 Gedurende die afgelope jare het daar het 
daar veral rondom sake soos onder andere 
homoseksualiteit, teologiese opleiding, die 
opstanding van Christus groot onrus in ons kerk 
ontstaan.  Neem ons nog die Bybel ernstig op en is 
sy uitsprake nog vir ons normatief?  Is die Bybel 
nog vir ons Woord van God? 
 
20.1.2 Teen die agtergrond het die vorige Sinode 
van Oos-Transvaal besluit dat die Diensgroep 
aangestel word om ondersoek te doen na 
teologiese liberalisme en fundamentalisme. 
 
20.2 DIE PROSES 
 
20.2.1 Die Diensgroep 
wou graag die gesprek oor 
hierdie saak dien, sodat ons: 
 
Een: saam nader aan die 
Here se bedoeling met sy 
Woord in ons lewens 
beweeg kan word   
 
Twee: mekaar in die proses kan beïnvloed 
 
Drie: wedersydse respek en begrip vir 
verskillende standpunte kan ontwikkel.  
 
20.2.2 Tydens die proses het verskeie lede van 
die Diensgroep studies voorberei en aan die 
Diensgroep voorgehou.  Die studies is op die 
webwerf van die Sinode gepubliseer 
(www.sinoos.co.za).  Die studies weerspieël die 
skrywers se eie standpunte en is nie noodwendig 
die standpunt van die Diensgroep nie. 
 
20.2.3 Soms was daar groot eenstemmigheid by 
die Diensgroep oor standpunte wat in die stukke 
gestel word, soms was teenstrydige menings oor 
die dieselfde stukke en soms word daar gewaagde 
stellings gemaak, waaroor daar ernstige verskille 
is.  Dit was deel van die proses waartydens die 
Diensgroep ruimte wou skep om die 
verskeidenheid menings wat binne ons 
geloofsfamilie hieroor bestaan, te weerspieël. 
 
20.2.4 Hierdie studies is: 
 
Een: ’n Populêre en wetenskaplike studie oor 
die twee benaderings in die lig van ’n moderne en 
post-moderne epistemologie – Christo de Klerk 
 
Twee: ’n Studie oor die historiese ontwikkeling 
van die twee benaderings – Piet Otto  

 
Drie: Teologiese Liberalisme en 
Fundamentalisme - Oor Teologie en Leesmetodes  
(’n Studie oor die “naby”lees en 
“ver”lees van die Bybel) – Adrio 
Konig. 
 
Vier: ’n Studie oor die konflik 
tussen wetenskap en godsdiens 
– ook in die 21 ste eeu – Martha 
Pretorius 
 
Vyf: ’n Aantal tekste wat op alternatiewe 
maniere interpreteer word – Christo de Klerk  
 
Ses: Riglyne vir verantwoordelike eksegese en 
hermeneutiek – Gert Steyn 
 
Sewe: Die spelreëls en die grense vir 
gereformeerde teologie – Louis Louw 
 
Agt: Wetenskap en Moraliteit, of As jy lieg sal 
jy steel ook – Koos Pauw 
 
Nege: Om die waarheid te praat – Koos Pauw 
 
20.2.5 As bylae word kort opsommings van elke 
studie hierby aangeheg. 
 
20.3 DIT GAAN OOR DIE BYBEL 
 
20.3.1 Teologiese liberalisme en 
teologiese fundamentalisme gaan oor 
verskillende manier hoe die Bybel 
gelees word, verstaan word, geglo 
word, interpreteer word en uiteindelik 
oor watter rol die Bybel in ons lewens 
en in die kerk speel (die gesag van 
die Bybel). 
 
20.3.2 Omdat woorde verskillende betekenisse 
in verskille kontekste het, is dit moeilik om die 
begrippe presies te omskryf. Die begrippe maak 
ook emosies wakker en het heelwat “bagasie” uit 
die verlede, wat in ag geneem moet word. Die 
volgende is ’n poging om eietydse inhoud aan die 
begrippe te gee.  
 
20.3.1 Teologiese Liberalisme 
 
20.3.1.1 “Liberalisme” is die term wat gegee word 
aan ’n lewens- en wêreldbeskouing wat na die 
Renaissance na vore gekom het.  Die klem het 
geval op vryheid, menswaardigheid en die waarde 
van menslike persoonlikheid. Die menslike rede 
word die hoogste gesag.  Groot klem word gelê op 
menseregte en persoonlike vryheid.  (Sien Piet 
Otto se stuk hieroor.) 
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20.3.1.2 Die begrip “liberalisme” het ontwikkel.  Die 
begrip word dikwels geïdentifiseer met ’n manier 
hoe die Bybel gelees word – ook bekend as die 
histories-kritiese lees van die Bybel. 
 
20.3.1.3 Hoewel die histories-kritiese lees van die 
Bybel ook ’n gevolg is van die nuwe belangstelling 
in die oorspronklike bronne wat die Renaissance 
tot gevolg gehad het, sou dit ’n 
oorvereenvoudiging wees om die histories-kritiese 
lees van die Bybel altyd gelyk te stel aan 
teologiese liberalisme. 
 
20.3.1.4 Die histories-
kritiese benadering tot die 
Bybel doen navorsing oor 
die literatuursoort, die 
historiese agtergrond 
waarteen die boek geskryf 
is, die oorspronklike 
skrywer en lesers se 
leefwêreld, die 
oorspronklike tale waarin 
die Bybel geskryf is. 
Verantwoordelike omgang met die Bybel op ’n 
histories-kritiese manier help ons om die boodskap 
van die Bybel vir ons te ontsluit.  (Sien Christo de 
Klerk verklaring van tekste en Gert Steyn se 
studie.) 
 
20.3.1.5 Binne die kringe van die persone wat die 
Bybel histories-krities lees, het daar ’n groepering 
ontstaan wat die Bybel uitsluitlik as ’n historiese 
boek lees (sien Christo de Klerk se studie hieroor).  
Hulle bevraagteken dikwels die Goddelike 
inspirasie van die Bybel (of verstaan dit anders as 
die gevestigde standpunte hieroor), hulle verwerp 
dikwels alles wat in die Bybel nie wetenskaplik 
verstaan kan word nie:  die maagdelike geboorte, 
die opstanding, die wonders.  Hulle beklemtoon 
dikwels die verskille wat in die Bybel voorkom en 
vir hulle is dit moeilik om dit wat die Bybel leer in 
verband te bring met die natuurwetenskaplike 
insigte wat ons vandag het.  Dit is hierdie groep 
wat dikwels beskou word as die 
verteenwoordigers van  “teologiese 
liberalisme”  en dit is hulle 
benadering tot die Bybel wat 
dikwels as ’n bedreiging vir die 
Christelike geloof gesien word.  
(Piet Otto se studie.) 
 
20.3.2 Teologiese Fundamentalisme 
 
20.3.2.1 Die begrip “fundamentalisme”  het sy 
oorsprong in die vroeë jare van die vorige eeu in 
Amerika.  Die begrip is toe gebruik om die basiese 
waarhede van die Christelike geloof te stel teenoor 
die Liberalisme wat, so is daar gevoel, dit wat eie 
is aan die Christelike geloof aantas.  Onder die 

ononderhandelbare waarhede is onder ander 
gereken:  
 
die onfeilbaarheid van die Bybel  
die fisieke opstanding van Jesus 
die maagdelike geboorte 
die betekenis van die dood van Christus 
die werklikheid van die wonders. 
 
20.3.2.2 Met hierdie “fundamentals” waarna die 
woord aanvanklik verwys het, kan daar grootliks 
saamgestem word.  Trouens ons as Kerk het die 
reg om die Bybel te lees en te interpreteer soos 
ons dit verstaan en bely; en om te sê wat die 
belydenisgrense is vir diegene wat aan dié Kerk wil 
behoort. 
 
20.3.2.3 Daar het algaande ’n 
verskuiwing plaasgevind in die 
manier hoe die begrip gebruik 
word. Vandag word die begrip 
fundamentalisme waarskynlik 
meestal gebruik om 
onbuigsaamheid oor sekere 
standpunte aan te dui, ook oor 
etiese kwessies.  Die gevolg is dat daar ’n sterk 
skeidslyn getrek word tussen “ons” mense wat die 
Bybel soos “ons” verstaan en “hulle” wat nie die 
Bybel so verstaan nie.  Daar is ook net een manier 
hoe die Bybel verstaan word: die “regte” manier is 
soos “ons” dit verstaan. Hierdie onbuigsaamheid is 
nie beperk tot leerstellige sake nie, maar kry veral 
vandag neerslag in etiese sake soos die vrou se 
rol in die kerk, aborsie, homoseksualiteit, 
egskeiding en die rol van die man en vrou in die 
huwelik. 
 
20.3.2.4 Erge vorms van Fundamentalisme lees 
die Bybel op ‘n baie direkte probleemlose manier. 
Alles lê op dieselfde vlak.  Alles is ewe belangrik.  
As daar een foutjie in die Bybel sou wees oor 
geskiedenis of aardrykskunde, is alles in die Bybel 
onseker.  Die Bybel is dus onfeilbaar en selfs 
foutloos, dit beteken dat alles wat positief in die 
Bybel gestel word, volkome waar is.  Verskille 
tussen die Evangelies lyk maar net na verskille, 
omdat ons nog nie die kennis het om te sien dit 
stem eintlik ooreen nie.  Daarom is die heelal 
letterlik in ses dae geskape, en vroeër het hulle 
selfs geglo dat die aarde letterlik plat is en op 
fondamente staan. 
 
20.4 VREEMDE BEDMAATS 
 
Die gesegde dat “politics make 
strange bedfellows” kan ook hier 
van toepassing gemaak word.  Die 
ironie is dat teologiese liberaliste 
en teologiese fundamentaliste 
meer in gemeen het as wat op die 
oog af lyk.  Ooreenstemming 
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tussen die groepe is: 
 
20.4.1 Die relevansie van die Bybel  
 
Beide groepe wil die Bybel relevant vir ons eie tyd 
uitlê. 
 
20.4.2 Die integriteit van die Bybel 
 
Beide groepe wil die integriteit van die Bybel 
handhaaf – die liberale groep in die lig van die 
eietydse natuurwetenskaplike kennis waaroor ons 
beskik, die fundamentele groep in die lig van die 
historiese belydenisse van die kerk.  (Martha 
Pretorius en Piet Otto se studies.) 
 
20.4.3 Aansprake dat hulle “weet” 
 
20.4.3.1 Die fundamentalitiese groep maak daarop 
aanspraak dat hulle presies verstaan wat die Bybel 
se boodskap is, ook oor ingewikkelde etiese 
kwessies en is nie verdraagsaam teenoor diegene 
wat dit nie verstaan soos hulle nie.  (Christo de 
Klerk se studie.) 
 
20.4.3.2 Die teologiese liberaliste maak ook 
daarop aanspraak dat hulle presies weet wat die 
boodskap van die Bybel was vir die mense aan wie 
dit oorspronklik geskryf is en verwerp alles wat nie 
binne vandag se natuurwetenskaplike verklarings 
verstaan kan word nie. 
 
20.4.4 Onverdraagsaamheid 
 
Daar is groepering binne altwee groepe wat uiters 
onverdraagsaam is teenoor diegene wat die Bybel 
anders as hulle verstaan en is nie bereid om oor 
hulle standpunt, of ander standpunte, in gesprek te 
tree nie.  Die onverdraagsaamheid gee aanleiding 
tot etikettering, verdagmakery en liefdeloosheid 
waarop Christene nie trots kan wees nie. 
 
20.4.5 Selektiwiteit 
 
Beide Liberaliste en Fundamentaliste gaan 
selektief met die Bybel om – trouens nie een groep 
of kerkgenootskap beskou alles in die Bybel as net 
so van toepassing op vandag nie.  Een van die 
sake waaroor gesprek gevoer sal moet word, is 
juis wat die norme is wat ons aanwend, wanneer 
ons besluit wat in die Bybel ons wel as toepaslik 
beskou. 
 
20.5 WAAR BEVIND ONS ONS NOU? 
 
20.5.1 Die begrippe "liberalisme" en 
"fundamentalisme" het wortels in alle vakgebiede 
en elke lewensterrein.  Trouens, dit kan twee 
maniere wees waarop die politieke, kerklike en 
teologiese werklikheid benader word.  Hierdie 
benaderings word beïnvloed deur ’n groot 

verskeidenheid faktore soos byvoorbeeld 
persoonlikheid, opvoeding, 
kulturele, sosiale en ekonomiese 
faktore. 
 
20.5.2 In tye van groot 
veranderings, soos wat ons tans in 
die wêreld beleef, bestaan daar ’n 
neiging om terug te gryp na die 
fundamentele waarhede, met die gevaar dat dit 
niks anders is as ’n verheerliking van die “goeie ou 
dae” kan wees nie.  In dié tye bestaan daar ook ’n 
neiging om alles wat “oud” is te verwerp en elke 
nuwe gier aan te gryp as “oplossing” vir ons 
probleme, met die gevaar dat ons die baba saam 
met die badwater uitgooi.  Ons verloor so baie 
kosbare erfenisse uit die verlede en maak ons 
huidige kultuur tot norm. 
 
20.5.3 Die interessante vraag waarvoor die 
geloofsgemeenskap te staan kom, is: wat van dit 
wat oud is, en dit wat nuut is, is werklik waardevol?  
Die gesprek in die toekoms sal waarskynlik gaan 
rondom die sake wat as waardevol (ook genoem 
“basiese geloofswaarhede”) beskou word.  Is 
byvoorbeeld ’n bepaalde standpunt oor 
homoseksualiteit ’n “basiese geloofswaarheid” met 
dieselfde status as ’n standpunt wat die fisieke 
opstanding van Jesus ontken? 
 
20.5.4 Op die oomblik is dit so 
dat die “basiese geloofswaarhede” 
van die NG Kerk verwoord word in 
die geloofsbelydenisse.  Daarom 
kan verwag word van leraars en 
hoogleraars om die belydenisse 
wat die inhoud van ons geloof 
weergee, te onderskryf en kerklike 
weë te volg indien hulle nie daarmee saamstem 
nie.  Daar moet ook begrip daarvoor wees dat daar 
lidmate, en nie-lidmate, kan wees wat daarvan 
verskil en met deernis pastoraal begelei moet 
word.  (Sien Louis Louw se studie.) 
 
20.5.5 Daar is egter ander sake, veral etiese 
aangeleenthede, waaroor verskil kan word sonder 
om die basiese geloofswaarhede in gedrag te 
bring.  Dit is die sake waaroor daar verskillende 
interpretasies van die Bybel en belydenisskrifte is 
en hieroor kan ons met respek van mekaar verskil, 
maar daaroor moet ons in gesprek met mekaar bly.  
As gelowiges moet ons mekaar se goeie trou 
aanvaar dat die Bybel vir ons almal die Woord van 
God is, vir ons almal kosbaar is, ons verstaan van 
God en ons verhouding met God, met mekaar en 
met die wêreld bepaal en die bron van ons 
vreugde en vrede is.  Dit bely ons, hieroor getuig 
ons en ons vier dit. 
 
20.5.6 Terwyl ons dit doen, beïnvloed ons 
mekaar.  Ons luister goed na mekaar en praat met 
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respek met mekaar.  Ons leef in die besef dat God 
baie groter is as wat ons ons kan indink. 
 
20.6 DIE PAD VORENTOE  
 
Die Diensgroep is van die volgende oortuig  
 
20.6.1 Omdat die begrippe “teologiese 
liberalisme” en “teologiese fundamentalisme” 
woorde is met soveel konnotasies, is daar min 
leraars, hoogleraars of lidmate van die NG Kerk, 
wat hulle uitsluitlik identifiseer met een van die 
twee begrippe. 
 
20.6.2 Daar is talle verskillende maniere om die 
Bybel te lees.  Twee van hierdie maniere, wat op 
sigself volkome aanvaarbaar is, is naby-lees en 
ver-lees.  Beide kan geradikaliseer egter word en 
dan onderskeidelik Fundamentalisme en 
Liberalisme word.  (Sien Adrio Konig se studie.) 
 
20.6.3 Elke lees van die Bybel het etiese en 
leerstellige implikasies wat verreken moet word  
(Sien Christo de Klerk se studie.) 
 
20.6.4 Diegene wat deur die 
een groep as of 
“fundamentalisties” of “liberaal” 
beskou word tog broers en 
susters in die Here Jesus Christus 
is, wat met liefde en respek 
benader moet word, daarom moet 
gewaak word teen polarisasie, 
verdagmakery en etikettering wat 
tot gevolg kan hê dat mense wat saamhoort van 
mekaar vervreem  
 
20.6.5 Die grense wat deur ons huidige 
belydenisskrifte gestel word, is wyd genoeg om ’n 
verskeidenheid legitieme standpunte oor ons 
geloofswaarhede te akkommodeer. 
 
20.6.6 Die grense wat deur ons huidige 
belydenisskrifte gestel word, moet respekteer word 
 
20.6.7 Die saak is so sensitief en kompleks, dat 
ons nie die Sinode wil bedien met ’n enkele 
voorstel, waar keuses gemaak moet word tussen 
die een of die ander opsie nie. 
 
20.6.8 Die saak wat hier ter sprake is, is so 
belangrik dat voortgesette gesprek hieroor 
noodsaaklik is. 
 
20.7 AANBEVELINGS 
 
20.7.1 Streekskonferensies word gehou om 
die saak op voetsoolvlak te bespreek.  As 
voorbereiding kan die studies reeds op die 
webwerf van die Sinode gelees word. 

 
20.7.2 Indien nodig, kan 'n bundel ook 
gepubliseer word om die verskillende 
benaderings asook tekste wat op verskillende 
maniere hanteer word, te verduidelik. 
 
20.8 SAMEVATTINGS 
 
20.8.1 Teologiese liberalisme en 
Fundamentalisme: Epistemologie en Etiek – 
Christo de Klerk 
 

In die studie word aangevoer dat 
beide die fundamentalisme en 
liberalisme se benadering tot die 
Bybel vanuit ’n moderne verstaan 
van die werklikheid spruit, 
naamlik dit dat die werklikheid 
verstaan en beskryf kan word.  
Beide die vertrekpunte gee 
aanleiding tot 

onverdraagsaamheid en etiese of leerstellige 
standpunte wat negatiewe gevolge vir 
minderheidsgroepe kan hê.  ’n Post-moderne 
epistemologie wat van die vertrekpunt uitgaan dat 
alle kennis subjektief is en die werklikheid nie 
beskryf kan word maar net geïnterpreteer kan 
word, skep nuwe eksegetiese en hermeneutiese 
horisonne wat die slaggate van ’n moderne 
epistemologie vermy.  Die benadering is egter nie 
sonder slaggate nie – veral is relativisme een van 
die uitdagings wat aangespreek moet word. 
 
20.8.2 ’n Studie oor die historiese 
ontwikkeling van die twee benaderings – Piet 
Otto 
 
Hierdie studie hanteer die vraag 
na Liberalisme en 
Fundamentalisme vanuit die 
posisie van die NG Kerk as ’n 
belydeniskerk en die 
Gereformeerde tradisie.  Die 
woordeboek betekenisse van die 
begrippe dui aan dat dit lynreg 
teenoor mekaar staan en onversoenbaar is.  Die 
historiese ontstaan van die begrip fundamentalis 
word tot 1829 teruggevoer.  Die ontwikkelinge deur 
die Rennaissance, Reformasie, historiese 
herlewings en die Verligting word beskou.  Daar 
word afgesluit met ’n aantal definisies. 
 
20.8.3 Teologiese Liberalisme en 
Fundamentalisme - Oor Teologie en 
Leesmetodes  (’n Studie oor die “naby”lees en 
“ver”lees van die Bybel) – Adrio Konig 
 
20.8.3.1 Daar is verskillende maniere om die Bybel 
te lees.  Twee maniere kan genoem word naby-
lees en ver-lees.  In die een geval lees ’n mens die 
Bybel baie eenvoudig en direk sonder om teveel 
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vrae te vra.  In die ander geval probeer jy meer 
afstand op die Bybel kry.  Jy vra vrae oor waar in 
die Bybel die deel staan, wanneer dit geskryf is, 
onder watter omstandighede, en so aan. 
 
20.8.3.2 Beide is legitieme leesmetodes.  Maar 
beide kan geradikaliseer word.  Naby-lees kan 
fundamentalisme word, en ver-lees liberalisme. 
 
20.8.3.3 In fundamentalisme werk ’n mens net met 
absolutes: die Bybel is onfeilbaar, die waarheid is 
klaar in die Bybel uitgespel en moet eintlik net uit 
die Bybel afgeskryf word.  Die dinge wat vir ons na 
probleme lyk, is eintlik nie regtig probleme nie, dis 
net ons kennis en insig wat nog gebrekkig is.  
Fundamentalisme beklemtoon die goddelike 
karakter van die Bybel en offer meestal die 
menslike karakter van die Bybel omtrent geheel en 
al aan sy goddelikheid op.  Bekend is die 
uitdrukking: elke boek, elke hoofstuk, elke vers, 
elke woord, elke letter van die Bybel is direk deur 
die Heilige Gees ingegee. 
 
20.8.3.4 In liberalisme word alles 
ontrafel en bevraagteken.  Die 
soort literatuur, die skrywer, die 
historiese omstandighede, die 
buite-Bybelse parallelle word 
deeglik oorweeg.  Verder word 
dringend gevra na die huidige 
stand van ons kennis, en word dit 
wat nie daarmee versoen kan word nie, 
bevraagteken.  As fundamentalisme ’n besonder 
hoë waardering van die Bybel het as die Woord 
van God, het liberalisme eerder ’n “lae” siening van 
die Bybel as woorde oor God, ’n menslike boek 
wat feilbaar is. 
 
 
20.8.4 ’n Studie oor die konflik tussen 
wetenskap en godsdiens – ook in die 21 ste 
eeu – Martha Pretorius 
 
Hierdie bydrae bied ’n oorsig oor etlike voorbeelde 
van konflik tussen Kerk en wetenskap deur die 
eeue en fokus op die grondliggende redes vir 
hierdie konflikte.  Die invloed en benadering van 
die Kerk teenoor die Wetenskap in die 21ste eeu 
word ook ondersoek. 
 
 
20.8.5 ’n Aantal tekste wat op alternatiewe 
maniere interpreteer word – Christo de Klerk 
 
Voorbeelde word aangehaal van ’n aantal tekste 
wat op verskillende maniere interpreteer word.  Die 
volgende is onder andere ter sprake:  Levitikus 19, 
Maleagi 2 vers 16, Matteus 5 vers 31 en 32, 
Johannes 4 vers 17 en 18, Lukas 23 vers 44 en 
45, Markus 6 vers 52, Handelinge 9 vers 36 tot 43 
en Handelinge 27. 

 
20.8.6 Riglyne vir verantwoordelike eksegese 
en hermeneutiek – Gert Steyn 
 
Daar is ’n besliste afstand in sowel 
tyd as ruimte tussen die wêreld 
waarbinne die Bybelteks ontstaan 
het en ons eie wêreldkonteks.  
Hierdie afstand behoort gedurig in 
gedagte gehou te word, wanneer ons 
Skrif hanteer.  Dit beteken basies dat 
ons hier met twee verskillende kontekste te make 
het: enersyds die konteks waarbinne die teks 
ontstaan het, en andersyds die huidige konteks 
waarbinne hierdie selfde teks vandag 
geïnterpreteer word.  Dit word duidelik wanneer 
ons die vrae vra: “Wat het gebeur?” (’n historiese 
vraag), en “Wat moet ek doen?” (’n etiese vraag). 
 
Nadat kortliks besin is oor faktore wat ’n rol speel 
in Skrifbeskouing, word vervolgens aan die twee 
hooffases van Skrifuitleg aandag gegee.  Hiermee 
word die sinkroniese en diakroniese aspek van die 
eksegetiese proses belig.  Ten slotte word die 
hermeneutiese faset bespreek – dit wil sê, hoe die 
brug gebou word sodat die boodskap van destyds 
’n boodskap vir vandag word.  Die doel van 
ekesegese is uiteindelik om die boodskap vir die 
lesers/hoorders van destyds te bepaal.  Die doel 
van hermeneutiek is om die brug te bou van 
destyds na vandag deur die boodskap destyds te 
interpreteer vir die lesers/hoorders vandag.  ’n 
Mens sou hierdie geintegreerde proses by wyse 
van die analogie van ’n weegskaal kon voorstel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.8.7 Die grense vir Gereformeerde teologie 
– Louis Louw 
 
Hierdie artikel vra na die grense 
van Gereformeerde teologie en 
kom dan uit by die volgende ses 
kernwaarhede, wat ons saam 
met die hele Christelike teologie 
as ononderhandelbare waarhede 
beskou: 
 
Een: God se soewereine heerskap oor alles 
 
Twee: God se onbegrensde liefde en genade 
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Drie: Jesus se kruisdood tot volkome 
versoening vir al ons sonde 
 
Vier: Die liggaamlike opstanding van Jesus 
 
Vyf: Die vernuwende werking van die Heilige 
Gees 
 
Ses: Die troos van ’n ewige toekoms by die 
Here. 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.8.8 Wetenskap en Moraliteit, of As jy lieg 
sal jy steel ook – Koos Pauw 
 
20.8.9 Om die waarheid te praat – Koos Pauw 
 
Albei hierdie filosofiese artikels 
kritiseer aspekte van 
postmodernisme en lewer ’n 
pleidooi dat ons nie moet afsien van 
die tradisionele siening van 
waarheid nie.  Waarheid hou 
verband met liefde en trou: chesed 
we emed.  Dit is dus ons morele plig 
om die waarheid te praat.  Daarom kan ’n 
ondergrawing van die konsep waarheid wat op 
etiese gronde wil berus, nie steek hou nie. 
 

 

Een van die enteressante bydraes:  ’n Hermeneutiese wiel deur Erik Immelman 
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21.  BESKRYWINGSPUNTE 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as inligting oor die 
beskrywingspunte wat ontvang is. 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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21.  BESKRYWINGSPUNTE 
 
21.1 BENAMING ONDERSTEU-
NINGSDIENSTE  
 
21.1.1 Die Ring van Carolina versoek: 
 
Die Sinode van Oos-Transvaal wysig die benaming 
“Ondersteuningsdienste” na die “Bediening vir 
Ondersteuning.” 
 
Die volgende motivering is voorsien: 
 
21.1.2 Ondersteuningsdienste  
 
21.1.2.1 Die gebruik van die meervoud in die 
Diensgroep se benaming is taalkundig nie korrek 
nie.  Dit sou beter wees om net van 
Ondersteuningsdiens te praat.  Ons het immers 
een Bediening, wat van ’n aantal Diensgroepe 
(Fondse diensgroep, Regsdiensgroep …) gebruik 
maak. 
 
21.1.2.2 Verdere voorbeelde: 
 
Die korrekte Afrikaans vir die Engelse “Union 
Buildings” is Uniegebou, vir “glasses” - bril, 
“scissors” - sker, “trousers” - broek. 
 
21.1.3 “Die drie Bedieninge en 
Ondersteuningsdienste” 
 
21.1.3.1 In die Sinode se besinning en 
besluitneming oor bogenoemde saak (vergelyk 
Agenda, Sinode van Oos-Transvaal 1999, bladsy 
167 en verder) word daar drie Bedieninge 
onderskei, naamlik Bediening vir Aanbidding, 
Bediening vir Onderlinge Sorg en Bediening vir 
Getuienis.  Die Sinode sê dan verder: Ter wille van 
die welwese van die Kerk lewer 
Ondersteuningsdienste gekoördineerde 
ondersteuning aan die Bedieninge van die Sinode, 
ringe en gemeentes.”  By die punte waar die 
fokusareas uitgespel word, word daar by die 
“Bedieninge” telkens gepraat van die fokusareas 
van die Bediening vir Aanbidding/Onderlinge 
Sorg/Getuienis, terwyl daar slegs gepraat word van 
die fokusarea van Ondersteuningsdienste. 
 
21.1.3.2 Met hierdie onderskeid tussen die 
“Bedieninge” en “Ondersteuningsdienste” word ’n 
teologiese denkfout begaan, naamlik dat 
ondersteuningsdienste nie ’n bediening sou wees 
nie.  Dit mag gebeur het omdat die Sinode (?) 
meen dat sake soos fondse en kerkordelike 
aangeleenthede nie “geestelik genoeg” sou wees 
om as ’n bediening beskou te word nie.  Die Ring 
is van mening dat sodanige beskouing Bybels nie 
korrek is nie. 
 

21.1.3.3 In 1 Korintiërs 12 verwys Paulus na die 
verskeidenheid van gawes, maar met die 
belangrike aksent dat die gemeente ’n liggaam is 
wat interafhanklik is.  Hy sê ook dat ál hierdie 
gawes deur dieselfde Gees tot voordeel van almal 
gegee word. 
 
21.1.3.4 In hierdie selfde argument noem hy dan, 
as een van die gawes wat deur hierdie selfde 
Gees tot voordeel van almal gegee is, die gawe 
“om hulp te verleen.”  Die Griekse woord wat 
hiervoor gebruik word, is antilempsis waarvan die 
betekenis deur Nida en Louw, in hulle 
gesaghebbende Greek-English Lexicon, soos volg 
omskryf word: “The ability or capacity to help or 
assist” (Volume 1, 1988, United Bible Societies, 
New York). 
 
21.1.3.5 Uit die gedeelte in Handelinge 6 waar 
die eerste diakens gekies is, is dit duidelik dat 
hierdie diakens se diens bedoel was om die 
verkondiging van die evangelie te ondersteun.  As 
ons egter na die vereistes wat vir die diakens 
gestel word kyk, blyk dit dat dit geensins as ’n 
minder geestelike bediening beskou is nie, 
alhoewel die rede vir hulle verkiesing nie primêr op 
die verkondiging van die evangelie gerig was nie. 
 
21.1.3.6 Ondersteuningsdiens IS ’n BEDIENING 
soos wat Aanbidding, Onderlinge Sorg en 
Getuienis, heel tereg, Bedieninge is en behoort 
daarom ’n bediening genoem te word. 
 
21.2 KERKORDE ARTIKEL 28.4 
 
21.2.1 Die Ring van Carolina versoek ook: 
 
Die Sinode van Oos-Transvaal besluit dat die 
Algemene Taakspan Regte versoek word om 
Artikel 28.4 (Kerkorde Algemene Sinode) soos volg 
te wysig (wysiging word skuins gedruk): 
 
Indien die plaaslike leraar(s) nie by ’n gewone of 
buitengewone kerkraadsvergadering teenwoordig 
kan wees nie, moet die konsulent of ’n ander 
ringsleraar deur die konsulent daartoe versoek, die 
vergadering adviserend namens die ring bywoon.  
In gevalle waar ’n gemeente nie oor die diens van 
’n leraar beskik nie, maar van ’n persoon met 
predikantsbevoegdheid as pastorale hulp gebruik 
maak, kan die ring toestemming verleen dat die 
konsulent vrygestel word van die verpligting om die 
vergadering by te woon. 
 
Die volgende motivering is voorsien: 
 
21.2.2 Bekwaamheid van pastorale hulpe 
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21.2.2.1 Indien ’n persoon met 
predikantsbevoegdheid wat deur ’n gemeente as 
pastorale hulp aangewend word, ooreenkomstig 
die normale prosedure beroep en bevestig gewees 
het, sou die teenwoordigheid van die konsulent by 
die betrokke kerkraadsvergadering nie nodig 
gewees het nie. 
 
21.2.2.2 Daar is gevalle waar ’n leraar se posisie 
binne die gemeente verander van ’n leraar wat 
ooreenkomstig die normale prosedure beroep en 
bevestig was, na die van pastorale hulp. In so ’n 
geval moet nou skielik aan Artikel 28.4 uitvoering 
gegee word.  Het die betrokke leraar vanweë sy 
veranderde diensooreenkoms met die gemeente 
nou skielik minder bekwaam geraak om die 
kerkraad te adviseer? 
 
21.2.3 Koste 
 
Gemeentes gaan juis vanweë koste implikasies na 
’n veranderde vorm van bediening oor.  Op die 
platteland bring die toepassing van Artikel 28.4 
addisionele reiskosteverpligtinge vir sulke 
gemeentes mee. 
 
21.2.4 Meriete 
 
Die ring kan die meriete van elke geval beoordeel 
en aan die hand van die individuele 
omstandighede uitsluitsel gee oor die nodigheid 
van die konsulent se teenwoordigheid. 
 
21.3 DOOPVIERING 
 
Die Ring van Elardus park het die volgende 
beskrywingspunt ingedien: 
 
21.3.1 Besluit van die Algemene Sinode 
2007 
 
Na aanleiding van ATLAS se verslag oor die 
betekenis en gebruik van die doop, het die jongste 
Algemene Sinode soos volg besluit: 
 
Een: Die Algemene Sinode neem 
bogenoemde verslag (dit is die Taakspan vir Leer 
en Aktuele Sake se verslag oor Die betekenis en 
gebruik van die doop) in ontvangs as vertrekpunt 
vir omvattende gesprek aangaande doop en 
doopviering. 
 
Twee: Die Algemene Sinode bevestig dat die 
Christelike doop vanuit die radikaliteit van 
die genade as onherhaalbaar beskou moet 
word. 
 
Drie: Met groot begrip vir die kragtige 
betekenis van simbole en rituele en met 
behoud van die Christelike doop as 
eenmalige sakrament (vir kinders en 

volwassenes) dra die Algemene Sinode dit aan 
Sinodes op om te besin oor toepaslike rituele 
waardeur gedoopte lidmate van die werklikheid 
van God in hulle lewe kan getuig. 
 
Vier: Sodanige rituele sou ook net gevier kon 
word deur persone wat hulle Christelike doop 
erken. 
 
Vyf: Die Algemene Sinode gee aan 
Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling 
opdrag om die Sinode te bedien met ’n eenvoudige 
en helder beleid en voorstelle aangaande doop, 
doopviering, kindernagmaal en kategese wat beide 
ons tradisie en die praktiese bedieningskonteks 
van ons dag in ag sal neem. 
 
21.3.2 ’n Ritueel waardeur gedoopte lidmate 
van die werklikheid van God in hulle lewe kan 
getuig 
 
21.3.2.1 Die Sinode (Oos-Tansvaal) het dus ’n 
opdrag van die Algemene Sinode om te besin oor 
toepaslike rituele waardeur gedoopte lidmate van 
die werklikheid van God in hulle lewe kan getuig.  
(Punt Drie hierbo) 
 
21.3.2.2 Die opdrag is duidelik onderworpe aan 
die besluit dat die Christelike doop eenmalig is en 
as sodanig nie herhaal kan word nie. 
 
21.3.2.3 Heelwat gemeentes leef in ’n situasie 
waarin hulle lidmate verloor, wat by ander kerke 
van ’n bekeringsdoop hoor, en dan begeer om so 
’n doop te ondergaan as uitdrukking van hulle 
getuienis van die werk van God in hulle lewe.  Ter 
wille van die opbou van die gemeente wil ons 
graag ook hierdie toegewyde lidmate 
akkommodeer. 
 
21.3.2.4 Die Sinode is bewus daarvan dat daar in 
die tyd van die Nuwe Testament van ’n hele paar 
verskillende soorte doop sprake was, soos 
 
Die doop van Johannes, wat ’n bekeringsdoop was 
(Markus 1:4) 
Die doop deur Jesus se dissipels, waarvan ons 
min weet (Johannes 4:2) 
De doop vir die dooies (1 Korintiërs 15: 29) 
Die Joodse proselietedoop 
Die Christelike doop wat deur Jesus aan die einde 
van sy aardse optrede ingestel is (Matteus 28:19). 
 
21.3.2.5 Hieruit is twee dinge opvallend.  

Eerstens dat Jesus die Christelike doop 
instel terwyl daar al ander vorms van doop in 
gebruik was.  Tweedens dat daar geen 
negatiewe reaksie is op enige van die ander 
vorms van doop wat in die Nuwe Testament 
genoem word nie.  Die Nuwe Testament ken 
dus die gebruik van verskillende dope. 
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21.3.3 Derhalwe word voorgestel: 
 
21.3.3.1 Dat gemeentes alles in hulle vermoë sal 
doen om lidmate te oortuig dat die kinderdoop en 
die volwassedoop twee volkome aanvaarbare 
vorms van die Christelike doop is en nie deur enige 
ander vorm van doop aangevul of opgevolg hoef te 
word nie. 
 
21.3.3.2 Dat gemeentes in uitsonderlike gevalle 
lidmate kan bedien met ’n ritueel wat nie ’n 
herhaling van die Christelike doop is nie. 
 
21.3.3.3 Dat hierdie ritueel net bedien kan word 
aan lidmate wat hulle Christelike doop (hetsy as 
kinderdoop of volwassedoop) erken en die genade 
van die Here aanvaar het. 
 
21.3.3.4 Dat hierdie ritueel op verskillende 
maniere bedien kan word na gelang van 
omstandighede, byvoorbeeld deur met water te 
besprinkel of te begiet of deur onderdompeling.  
Vooraf bely die lidmaat hardop soos volg: 
 
Ek aanvaar die beloftes van God wat by die 
Christelike doop aan my toegesê is.  Ek eien dit vir 
myself toe as waar en eg. 
 

Ek bevestig my verbintenis aan Christus en Sy 
kerk. 
 
Ek wy myself in dankbare gehoorsaamheid toe aan 
die Drie-Enige God. 
 
Die bedienaar verklaar dan soos volg: 
 
Naam: ---------- hiermee word die beloftes van die 
Vader se liefde, die verlossing in Jesus Christus en 
die inwoning van die Heilige Gees in jou lewe 
bevestig. 
 
21.3.3.5 Wanneer hierdie ritueel in die gemeente 
bedien word, is dit ’n wonderlike geleentheid om 
ook die ryk betekenis van die Christelike doop te 
verduidelik.  Die klassieke leer van die verbond 
waaraan daar twee dele is, kan goedskiks hier ter 
sprake kom: die gelowige mens wat reageer op 
God se genade wat in die doop aan hom/haar 
toegesê is. 
 
21.3.3.6 Ten slotte sou gemeentes ook kon dink 
aan ’n verskeidenheid van ander simboliese 
handelinge, byvoorbeeld voetewassing, salwing 
met olie enso 
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22.  VERSLAG VAN DIE KURATORIUM 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die hele verslag dien as inligting oor die wyse 
waarop die Kuratorium hulle werk gedoen het. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes kan kommentaar op Indekskaarte 
lewer. 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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22.  VERSLAG VAN DIE KURATORIUM 
 
22.1 DOSENTE 
 
22.1.1 Die kerklike dosente is tans: Proff Cas 
Vos (Dekaan en Departement Praktiese Teologie), 
Julian Müller (Voorsitter NG Dosenteraad en 
Departementshoof Praktiese Teologie) Dirk Human 
(Ou Testament), Jan van der Watt 
(Departementshoof Nuwe 
Testament), Gert Steyn 
(Nuwe Testament), 
Conrad Wethmar 
(Departementshoof 
Dogmatiek en Christelike 
Etiek), Etienne de Villiers 
(Dogmatiek en Christelike 
Etiek), Danie Veldsman 
(Dogmatiek en Christelike 
Etiek), dr Nelus Niemandt 
(Departement Godsdiens en Sendingwetenskap).  
Hierbenewens is dr Alphonso Groenwald (lidmaat 
van die NG Kerk) deur UP aangestel in die 
Departement Ou Testament. 
 
22.1.2 Die volgende wysigings het dus die 
afgelope jaar in werking getree: 
 
22.1.2.1 Prof Piet Meiring het aan die einde van 
2006 afgetree en prof Hoffie Hofmeyr aan die 
einde van Junie 2007. 
 
22.1.2.2 In prof Piet Meiring se plek is dr Nelus 
Niemandt beroep.  Hoewel prof Conrad Wethmar 
eers in 2008 aftree, het die Universiteit 
goedgunstiglik ingewillig dat iemand solank op 
hulle volledige koste voortydig in hierdie kerklike 
pos benoem word.  Dr Danie 
Veldsman is in die pos 
benoem. 
 
22.1.2.3 Die pos in die 
Departement Kerkreg en 
Kerkgeskiedenis sal DV met 
ingang 1 Januarie 2008 gevul 
word. 
 
22.1.3 Dr Attie van 
Niekerk word op tydelike basis by die Departement 
Godsdiens en Sendingwetenskap betrek. 
 
22.2 STUDENTEGETALLE 
 
22.2.1 Die Kuratorium is steeds dankbaar vir 
die groei in studentegetalle.  Die afgelope vier jaar 
was daar van die NG Kerk konstant minstens 30 
nuwe eerstejaars (vanjaar het dit aan die 50 
geraak). 
 
22.2.2 Die groei in studentegetalle is nodig om 

die verwagte tekort aan predikante die volgende 
paar jaar teen te werk.  Dit is egter ook duidelik dat 
daar ernstige oorweging geskenk moet word om 
die groter getal studente finansieel te help. 
 
22.3 UITDAGINGS VIR TEOLOGIESE 
OPLEIDING 
 
22.3.1 Dit was vir die Kuratorium ’n moeilike tyd 
gewees.  ’n Sekere dokument is in Junie 2005 
deur ’n teologiese student versprei, wat die indruk 
gewek het dat dit deur 46 mede-studente 
onderteken is.  Die Kuratorium  het uiteindelik geen 
ander keuse gehad as om die saak  dissipliner te 
hanteer nie.  Op versoek van student Ferdie 
Mulders is regsverteenwoordiging toegelaat.  Die 
uiteinde van die saak was dat hy in Maart 2006 
aan oneerlikheid skuldig bevind is. 
 
22.3.2 Die Universiteit van Pretoria het daarna 
’n eie tugsaak gemaak teen die student oor sy 
optrede teen drie dosente.  Hy is aan die aanklagte 
skuldig bevind.  Hy is wel toegelaat om sy 
bestaande graad te voltooi, maar mag nooit weer 
by die Fakulteit Teologie vir ’n graad inskryf nie. 
 
22.3.3 Die 
Kuratorium het ook 
reeds in 2005 
gemeentes, lidmate en 
studente versoek om 
bepaalde sake wat tot 
ongelukkigheid kon 
aanleiding gee, onder 
die aandag van die 
Kuratorium te bring.  Vanweë hierdie uitnodiging 
wat gerig is, het sommige die geleentheid benut 
om bepaalde klagtes teen dosente te lê.  Dit het 
die Kuratorium geen ander keuse gelaat as om die 
sake rakende drie dosente na die onderskeie ringe 
vir ondersoek te verwys nie.  Die saak van prof 
Dirk Human is na die Ring van Pretoria-Faerie 
Glen verwys en die van proff Jurie le Roux en 
Julian Muller na die Ring van Pretoria-Oos.  In al 
drie gevalle is die dosente onskuldig aan 
leerdwaling bevind.  (Uitslae van die 
Ringsondersoeke is op die Internet geplaas en 
wyd uitgestuur). 
 
22.3.4 Die Kuratorium het vertroue dat die 
kerklike prosesse deeglik hanteer is. 
 
22.3.5 Sedert 2005 is daar voortdurend 
gesprek gevoer met die dosente oor die belydenis 
van die Kerk en hulle verbintenis aan Jesus 
Christus. 
 
22.3.6 Dit is jammer dat  so ’n belangrike saak 
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soos die opstanding en lewe van Jesus Christus ’n 
geskilpunt in die Kerk geword het.  Dit word verder 
geïllustreer deur die DVD wat onlangs die Kerk 
ingestuur is (Die DVD dra die titel:  “Nuwe” 
strominge in die teologie” en word deur ’n 
onbekende “Projek-Komitee” en WTL Multimedia 
van Florida Hills versprei.  Die e-pos adres word 
aangedui as sarelwtl@telkomsa.net.  Die 
Kuratorium is besig om die inhoud na te gaan en 
sal ter vergadering meer inligting gee. 
 
22.3.7 Die uitdaging wat aan die Kerk en die 
teologie gerig word, is om steeds Bybelgetrou 
besig te wees.  Helderheid is nodig oor hoe die 
gesag van die Bybel vandag verstaan moet word. 
 
22.4 DANK SINODALE DIENSRAAD 
OOS-TRANSVAAL 
 
22.4.1 Die Sinode van Oos-Transvaal het in die 
verlede baie aandag gegee aan teologiese 
opleiding.  Daarvoor is die Kuratorium dankbaar. 
 
22.4.2 Die Dagbestuur is veral ook dankbaar vir 
die positiewe rol wat die Sinodale Diensraad 
gespeel het na die ondersoek rakende die 
leersuiwerheid van ’n dosent, wat in die sinodale 
gebied van Oos-Transvaal woon.  Die positiewe rol 
van die Sinodale Diensraad met betrekking tot die 
gesprek met die Ring van Pretoria-Faerie Glen 
word met dank erken. 
 
22.5 BEPLANNING 
 
22.5.1 Die Algemene Sinode het belangrike 
besluite oor die opleiding van predikante geneem, 
soos duidelik blyk uit die A - Z beleid aangaande 
predikante.  In die geheel is dit belangrik om te let 
op al die positiewe aspekte soos die nouer 
verbondenheid tussen die tuisgemeente en die 
Kuratorium. 
 
22.5.2 Dit is egter bitter jammer dat nuwe 

strukturering van teologiese grade op nasionale 
vlak nog nie in ’n finale stadium is nie.  Die 
voetesleep oor hierdie situasie rus nie by die 
Kuratorium, die Fakulteit of die Universiteit nie.  In 
hierdie verband is dit belangrik om daarop te wys 
dat die kwessie op nasionale vlak sloer. 
 
22.6 BOSBERAAD 
 
22.6.1 As deel van die beplanning met die oog 
op die toekoms rakende teologiese opleiding, is 
daar ook gesprek gevoer met die Gesamentlike 
Sinodale Kommissie van die vier Transvaalse 
Sinodes.  Dit is immers hierdie Sinodes wat ten 
nouste gemoeid is met die teologiese opleiding. 
 
22.6.2 Verder word daar ’n groot konferensie 
oor teologiese opleiding beplan vir 14 Augustus 
2007 vir alle belanghebbendes.  Die uitvloeisel 
hiervan sal aan die Sinode verstrek word. 
 
22.7 VERTEENWOORDIGERS: 
KURATORIUM EN PROPONENTS-
EKSAMENKOMMISSIE. 
 
22.7.1 Die Sinode word versoek om 
verteenwoordigers vir die volgende vier jaar in die 
Kuratorium te benoem.  Hierbenewens word die 
Sinode ook versoek om aanbevelings te maak ten 
opsigte van persone wat geskik is om op die 
Proponentseksamenkommissie te kan dien. Die 
Kuratorium stel die Proponentseksamenkommissie 
saam uit name voorgelê deur die vier Sinodes 
Noord van die Vaalrivier). 
 
Dr Kobus Gerber - Voorsitter 
Dr Danie Dreyer - Ondervoorsitter 
Dr Flip du Toit - Skriba 
 
Lede van Oos-Transvaal in die Kuratorium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Johann Ernst Danie Dreyer Lourens Bosman André van Niekerk 
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23.  ARGIEF 
 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as inligting van die werk van die 
Argief. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes kan kommentaar op Indekskaarte 
lewer. 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 23.5.2.8  Argief en Inligtingswetgewing 
 
Punt 23.6.8 Sentralisering en Rekenarisering van registers 
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23.  ARGIEF 
 

 
23.1 INLEIDING 
 
23.1.1 Die Argief sien toe dat die geheue van 
die kerk uitgebou word en stel die kerk in staat om 
hierdie funksies op ’n logiese, verantwoordelike en 
konsekwente wyse voort te sit. 
 
23.1.2 Die Argief huisves 
gevolglik ook die skriftelike en 
ander getuienisse wat die 
kerk teen ongeregverdigde 
aansprake en duur eise 
beskerm.  Die versameling, 
bewaring en gebruik van 
argief- en museummateriaal 
beteken die hantering van 
getuienisse oor die 
handelinge van God Drie-enig 
in en deur Sy kerk in ’n 
bepaalde gebied.  As dienaar 
van die kerk, word hierdie getuienisse deur die 
dienste van versameling, bewaring, ontsluiting, 
navorsing en publikasie verwerk. 
 
23.1.3 Die nuwe Argief is in Stellenbosch 
gebou en het begin funksioneer as ’n 
eenheidsargief vir die Sinodes van Transvaal en 
Kaapland.  Die trekke vanaf die vorige 
Kerkargiewe in die Sinodale Sentrums in Pretoria 
(2003) en Kaapstad (2004) is afgehandel en die 
nuwe Kerkargiefgebou is amptelik op 23 November 
2004 ingewy. 
 
23.1.4 Vanaf 1 Junie 2006 is die eenheidsargief 
’n werksaamheid van die Algemene Sinode. Die 
hoof “vennote” is die NG Kerk in SA, die Sinodes 
van die NG Kerk van Transvaal en die Algemene 
Sinode.  Die verskillende Sinodes koop diens by 
die Algemene Sinode in. 
 
23.1.5 Die Algemene Sinode beheer die 
Argiefdienste deur die Taakspan vir die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste (ATABID).   Die 
Transvaalse belang vir Wes-Transvaal; Noordelike; 
Hoëveld; en Oos-Transvaal Sinodes word deur 
GKABID behartig. 
 
23.1.6 Die volgende terme/afkortings word 
gebruik:  ABID - Argief en Bestuursinligtingsdiens.  
Dit verwys na die Argief.  ABID word in die plek 
van “Argief” gebruik, aangesien ABID veel meer as 
’n bewaarplek is.   ATABID - Algemene Taakspan 
Argief en Bestuursinligtingsdienste. 
 
23.2 DIENSTE AAN GEMEENTES 
 

23.2.1 ABID stel talle handleidings en vorms 
aan gemeentes beskikbaar.  Formuliere, 
diensooreenkomste, Engelse attestate (om maar 
enkele te noem), kan alles van ABID se webblad 
afgelaai word of by ABID aangevra word.  
(http://www.ngkerk.org.za/abid) 
 

23.2.2 ABID ontvang 
daagliks gemiddeld 250 e-pos, 
faks en telefoniese navrae deur 
predikante, kommissielede, 
lidmate en lede van die 
publiek. ’n Groot deel van die 
navorsing vir of deur 
kommissies en gemeentes vind 
nie meer fisies plaas nie, maar 
elektronies en ABID werk 
daagliks aan die ontsluiting van 
die massa data wat in die 
ABID-versamelings opgesluit 

lê. Hierdie databasisse word in en deur die 
gemeentes, ringe, sinodes en 
kommissies/diensgroepe van kerk gebruik om hulle 
navorsingsoektogte te vergemaklik.  Navrae oor 
hierdie versamelings word per e-pos aan ABID 
gerig by ngkinlig@mweb.co.za.  ’n Inligtingsoektog 
word gedoen en die resultaat word per e-pos 
versend. 
 
23.2.3 Die Direkteur-Argivaris bied deurlopend 
opleidingskursusse op rings- en gemeentevlak 
aan.  Die hoofdoel van hierdie kursusse is om 
kerkkantoorpersoneel op te lei om die gemeente-
argivalia volgens voorskrifte - veral die 
Inligtingswet van 2000, Erfeniswet van 1999 en 
Ouditwetgewing reël bewaring en vernietiging van 
dokumente reël - plaaslik te bestuur, sodat ABID 
nie met onnodige argivalia oorstroom word en 
gemeentes nie wette oortree deur dokumente wat 
’n wetlik voorgeskrewe leeftyd het, vernietig nie.  
 
23.2.4 Inligtingsdiens 
 
23.2.4.1 ABID is nie net die 4,5 km lang rakke 
wat as stoorplek vir die argivalia dien nie.  Dit lewer 
’n waardevolle bestuursinligtingsdiens. Besoek 
gerus die webblad om enige-iets van formuliere, 
dienskontrakte, databasisse (leraars, gemeentes, 
skripsietemas, sinodebesluite, afkortings wat in die 
kerk gebruik word, NGTT-onderwerpe, Kerkbode- 
en Lig-artikels, ensovoorts) tot foto’s en voorbeelde 
van dienskontrakte en liasseerstelsels te kry.  
Ander inligting kan per e-pos aangevra word. 
Webblad:  http://www.ngkerk.org.za/abid [Of klik 
op Aktiwiteite en dan op ABID op die NG Kerk se 
webblad] 
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E-pos:  ngkinlig@mweb.co.za 
Posadres:  Posbus 34, Stellenbosch, 7599 
Straatadres:  Kerkargiefgebou, Noordwal-Wes 1, 
Stellenbosch, 7600 
Kantoornommer:  021-882-9923 
 
23.2.4.2 Inlig-Aktueel 
 
Teken gerus in op die weeklikse Inlig-Aktueel.  Die 
personeel lees die belangrikste dag- en 
weekblaaie vir die knipseldies en gee weekliks ’n 
opsomming van kerknuus, artikels en selfs 
lesersbriewe se kommentaar oor die NG Kerk en 
godsdiens oor die algemeen, per e-pos as “Inlig-
Aktueel” uit.  Volledige berigte kan aangevra word 
by:  
E-pos: ngkinlig@mweb.co.za Telefoon: 021-882-
9923. 
 
Gemeentes kan gerus om gebruik maak van die 
aanbod dat ’n kursus vir kerkkantoorpersoneel 
aangebied word, en dat die Direkteur-Argivaris 
die kerkkantore besoek en behulpsaam wees 
met die selekteer van vernietigbare stukke; dít 
wat bewaar moet word; en die opstel van die 
inventaris om uitvoering te gee aan die Wet op 
Bevordering van Toegang tot Inligting. 
 
23.3 DIGITERING VAN KERKLIKE 
DOKUMENTE 
 
23.3.1 Die feit dat die meerderheid van die 
versamelings in die Argief slegs as hardekopieë 
beskikbaar is, maak die ontsluiting en optimale 
benutting daarvan regtig moeilik.  ABID se digitale 
vermoë is egter slegs geskik vir die skandering van 
teks/beelde vir kleiner navorsingsprojekte of 
navrae. 
 
23.3.2 Groter digiteringsprojekte is te 
arbeidsintensief vir ABID se beperkte kapasiteit en 
begroting. Hulp het egter vanuit die buiteland 
gekom.  Ooreenkomste is met die Genealogiese 
Instituut van Suid-Afrika (GISA) – en indirek met 
die Mormoonse kerk se Genealogical Society of 
Utha, Salt Lake City (GSU) aangegaan vir die 
mikro-verfilming van al die kerklike registers onder 
beheer van die NG Kerk van Transvaal en die NG 
Kerk in Suid-Afrika. Die verfilming is kort daarna 
begin en binne ’n jaar afgehandel. Dieselfde 
proses sou in die  Kerkargiewe van Natal en OVS 
volg, maar is nie afgehandel nie. 
 
23.3.3 GISA het namens die NG Kerk begin om 
met GSU (Salt Lake City) te onderhandel oor die 
gratis verwerking van die bestaande mikrofilms tot 
digitale beelde wat per soekfunksie op ’n rekenaar 
gesoek en hanteer kan word, sowel as die digitale 
verfilming van alle kerklike registers onder beheer 
van die NG Kerk wat nog nie verfilm is nie. 

 
23.3.4 Vroeg in Desember 2006 is ’n 
ooreenkoms met GISA en die Mormone 
aangegaan, wat voorsiening maak vir die 
beskerming van die NG Kerk se Intellektuele 
Eiendomsreg. Dit het die deur oopgemaak sodat 
die digitering op Maandag 5 Februarie 2007 in alle 
erns in Stellenbosch kon begin.  Dit sluit ’n 
onderneming in om ook alle gemeentenotules, wat 
ABID sou wou digiteer, gratis te digiteer.  Die GSU 
het ’n splinternuwe digitale kamera (ter waarde van 
ongeveer R1 miljoen) in die Argief kom opstel.  Die 
waarde van die hele digiteringsprojek –  wat ABID 
niks kos nie – sal uiteindelik sowat R10 miljoen 
beloop. 
 
23.3.5 Die suksesvolle verfilming en digitering 
van kerklike registers deur bemiddeling van GISA 
het as aansporing gedien om ander instansies om 
hulp te nader vir die digitering van ander 
dokumente in die Argief. Sedert 2004 is met ’n 
diensgroep van die NG Gemeente Stellenbosch 
onderhandel en saamgewerk om ’n deurlopende 
digiteringsprojek by ABID te vestig.  Dit is befonds 
deur ’n skenking van die Het Jan Marais Stigting.  
Hierdie projek dek egter hoofsaaklik die digitering 
van gemeente-argivalia van Stellenbosch en die 
oudste Kaapse gemeentes. 
 
23.3.6 Internasionaal is daar steeds groot 
belangstelling in Suid-Afrika.  Dit is veral die slawe- 
en apartheid-tema wat bo-aan die lys staan.  Ten 
opsigte van albei temas beskik ABID oor baie 
primêre bronne wat nog selde gebruik is.  Die 
vereiste bly egter dat die data elektronies 
toeganklik moet wees vir sowel navorsers as 
vertalers. 
 
23.3.7 Intussen is die GISA-projek weer hervat 
en is sowat 570 gemeentelike registers reeds 
gedigiteer.  Die projek kan moontlik uitgebrei word 
om die digitering van alle gemeentelike notules in 
te sluit.  Sodoende kan die hoofsaaklik 
ontoeganklike gemeentelike bronne vir die tydperk 
25 Januarie 1664 tot 1881 gratis gedigiteer en 
toeganklik gemaak word vir navorsers van 
“slawegeskiedenis.” 
 
23.3.8 Sedert Mei 2006 toon die DISA-Projek 
groot belangstelling in ’n gesamentlike 
digiteringsprojek van alle NG Kerk acta uit die 
sogenaamde “Apartheidsera” van 1910 tot 1994.  
DISA (Digital Imaging South Africa) is ’n nie-
winsgewende inisiatief vir samewerking tussen 
navorsingsbiblioteke en -argiewe in Suidelike 
Afrika, geborg deur die Andrew W Mellon 
Foundation en gekoppel aan die Universiteit van 
KZN.  Dieselfde pad van ooreenkomste as met 
GISA vir die digitering van kerklike registers, sal 
ook geloop moet word sodra ’n projek gefinaliseer 
is. 
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23.3.9 Die Algemene Sinode se Taakspan vir 
ABID is besig om ’n beleid op te stel vir die 
digitering van dokumente wat moontlik ’n 
sensitiewe inhoud het. 
 
23.4 TOEGANG TOT ARGIVALIA 
 
23.4.1 Die volgende beleid in verband met die 
toegang tot argivalia is opgestel: 
 
Een: Alle navorsers wat vir 
navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van 
gemeentes (wat in die Argief geberg word) wil 
verkry, moet vooraf self, met ’n duidelik 
gemotiveerde aansoek (doel en onderwerp) by die 
gemeente aansoek doen om toegang tot die 
argivalia. 
 
Twee: Alle navorsers wat vir 
navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van 
gemeentes wil verkry, moet ’n  afskrif van die 
aansoek, saam met die gemeente se toestemming, 
aan ABID voorsien alvorens toegang tot die 
argivalia verleen sal word. 
 
Drie: Alle navorsers wat ’n Wet 2 van 2000-
versoek (Wet op die Bevordering van Toegang tot 
Inligting) wil verkry, volg die voorgeskrewe 
prosedure. 
 
23.5 ARGIEF- EN INLIGTINGS-
WETGEWING 
 
23.5.1 Die opdrag, soos vervat in die 
Besluiteregister van die Algemene Sinode 2004 
 
Een: Die Algemene Sinode bepaal dat die 
betrokke “PERSOON” (Inligtingsbeampte) wat ten 
opsigte van alle kommissies/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, die Argivaris van die Algemene Sinode 
is (tans argivaris van die Eenheidsargief: 
Kaapland, Transvaal en Algemene Sinode). 
 
Twee: Die Taakspan Argief en Taakspan Regte 
kry opdrag om al die dokumente voor te berei 
(Handleiding en Inventaris van die NG Kerk) en 
voorsien aan alle kommissies/diensgroepe en 
kerkvergaderinge van ’n voorbeeld van ’n 
Handleiding, die Inventaris, Vorm B (aansoeke om 
toegang tot inligting) en die “Bylae” (oor kostes). 
 
Drie: Die Taakspan Argief voorsien ’n 
inligtingstuk aan alle kerklike betrokkenes oor die 
rede vir die wet en die praktiese uitvoering 
daarvan. 
 
Vier:   Die Algemene Sinode neem kennis dat 

die Nasionale Erfeniswet (Wet 25 van 1999 en 
aangevul in Goewermentskennisgewing No 1313 
van 25 Oktober 2002) 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 en versoek die Taak-span Argief om ’n 
inligtingstuk hieroor voor te berei. 
 
23.5.2 Uitvoering van die opdrag 
 
23.5.2.1 Die uitvoering van die besluit was 
omslagtig omdat baie inligting eers met die Suid-
Afrikaanse Menseregtekommissie uitgeklaar moes 
word.  
 
23.5.2.2 Die proses is ook met die Algemene 
Sekretaris bespreek en die inligtingstuk oor die 
Inligtingswet – deur ABID voorberei – is in 
Augustus 2005 deur die ASM goedgekeur. Voor 
die teikendatum van 31 Augustus 2005 is hierdie 
inligtingstuk na die kantore van die Algemene 
Sinode en elk van die Sinodes gestuur vir 
verspreiding na hulle kommissies, ringe en 
gemeentes.  ’n Handleiding met die amptelike 
Inventaris – ook deur ABID voorberei volgens die 
voorskrifte van die Suid-Afrikaanse 
Menseregtekommissie – is by dieselfde 
geleentheid deur die ASM goedgekeur. 
 
23.5.2.3 Hierdie Hanleiding; die Inligtingstuk; die 
amptelike Inventaris saam met die “Jaarboek van 
die NG Kerke 2005” en “Die Kerkorde 2004”  is 
voor die sluitingsdatum van Woensdag 31 
Augustus 2005 by die twee kantore van die Suid-
Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien. 
 
23.5.2.4 Die 
Handleiding met al die 
bylaes is ook na al die 
Sinodale Kerkkantore 
versprei, wat 
verantwoordelik was om 
dit verder bekend te 
stel. Kort hierna – op 14 
September 2005 – het 
ABID ook ’n 
inventarisvorm langs 
dieselfde weë na alle 
kerklike instansies versprei om hulle te help met 
die voorberei van hulle inventarisse vir indiening 
voor 31 Desember 2005. 
 
23.5.2.5 Die Handleiding word aan persone 
beskikbaar gestel wat vra vir die Handleiding. Alle 
aansoeke om toegang tot inligting word egter slegs 
by die kantore van die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG kerk in 
Stellenbosch ingedien. Meer inligting oor die Wet 
op Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) is op die 
tuisblad van Suid-Afrikaanse Mense-
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regtekommissie beskikbaar by 
http://www.sahrc.org.za. 
 
23.5.2.6 Die finale datum vir die indiening van 
sinodes, ringe en gemeentes se inventarisse is 
uitgestel tot op 31 Desember 2005. Tot op datum 
het slegs 415 (uit ongeveer 1,117) gemeentes en 
27 (uit 144) ringe hulle inventarisvorms ingedien 
om te voldoen aan die bepalings van die 
ooreenkoms met die Menseregtekommissie (Wet 2 
van 2000).  Nog nie een van die Sinodale 
Kerkkantore of enige 
kommissie/diensgroep/taakspan van enige sinode 
het ’n inventaris voorgelê nie. 
 
23.5.2.7 Daar sal binnekort aandag gegee word 
aan die voorbereiding van ’n Inligtingstuk oor die 
Nasionale Erfeniswet (25 van 1999, aangevul deur 
Goewermentskennisgewing No 1313 van 25 
Oktober 2002) en wat op dieselfde wyse versprei 
sal word. 
 
23.5.3 AANBEVELING 
 
Die Sinode versoek Ondersteuningsdienste, 
ringe en gemeentes om dringend kennis te 
neem van die implikasies wat die Wet op die 
Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 
van 2000) en die Nasionale Erfeniswet (Wet 25 
van 1999 en soos aangevul in 
Goewermentskennisgewing No 1313 van 25 
Oktober 2002) vir plaaslike gemeentes inhou en 
om so spoedig moontlik die ooreengekome 
inventaris aan ABID te besorg. 
 
23.6 SENTRALISERING EN 
REKENARISERING VAN REGISTERS 
 
23.6.1 Die Algemene Sinode het in 2002 besluit 
dat ondersoek ten opsigte van die sentralisering 
van kerklike registers gedoen moet word.  Hierdie 
verslag is in geheel deur die Algemene Sinode 
2007 goedgekeur. 
 
23.6.2 Die volgende voordele van ’n 
gesentraliseerde stelsel vir gemeentelike registers 
is aangeteken: 
 
Een: Alle soektogte vind op net een punt 
plaas wat tyd, koste en frustrasie beperk. 
 
Twee: Verhoogde effektiwiteit en produktiwiteit 
van kerkkantoorpersoneel wat nie meer tyd 
verspeel met week-en selfs maandelange 
soektogte na lidmaatbesonderhede. 
 
Drie: Toegang tot statistiek wat vroeër nie 
beskikbaar was nie.  
 
Vier: Géén jaarlikse registerafskrifte word 

meer ingedien nie. 
 
Vyf: Duisende lidmate-sonder-adresse word 
gevind en verwyder van gemeente se 
bedryfstelsels. 
 
23.6.3 Voordele van ’n gesentraliseerde stelsel 
vir die NG Kerk is aangeteken: 
 
Een: Die stelsel werk met ’n dag-tot-dag 
opgedateerde kontakadres vir elke gemeente wat 
deur die Jaarboek gebruik kan word. 
 
Twee: Dit kan deur sinodes gebruik word om 
binne minute ’n groot gedeelte van die NG Kerk 
met inligting te bereik. 
 
Drie: Data-analise moontlikhede van dag-tot-
dag opgedateerde besonderhede oor 
getalle/ouderdomme/ groepe vir Kerkspieël, die 
Jaarboek, eie bedieninge. 
 
Vier: Die Algemene Sinode se 
kommunikasiestelsel kan hiermee verbeter word. 
 
23.6.4 Vertrekpunt vir die sentralisering van 
die gemeentlike registers van die NG Kerk 
 
23.6.4.1 Die onderskeie Sinodes lê die saak aan 
hulle gemeentes voor (desnoods by ’n 
sinodesitting), verduidelik die doel/voordele en 
verkry die gemeentes se samewerking vóór 30 
Junie 2008 en doen daaroor aan die ASM verslag 
(voor 1 Julie 2008). 
 
23.6.4.2 Die ASM gee voor die doeldatum vir die 
begin van die proses (1 Julie 2008) aan ABID 
opdrag al dan nie om met die projek te begin met 
die oog op die voltooiing van die proses.  Die 
mikpunt vir die inwerkingstelling van die 
gesentraliseerde databasis en soekenjin kan dan 
op 1 Januarie 2009 wees. 
 
23.6.4.3 Elke Sinode bepaal self hoe die jaarlikse 
tarief vanaf die gemeentes ingevorder sal word.  
Dit moet aan die Algemene Sinode oorbetaal word 
vir die diens wat deur ABID gelewer sal word.  Die 
koste verbonde aan die sentrale diens word soos 
volg gestruktureer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23.  Argief 
 
 

 
Agenda 2007    163 

Een: Aanvanklike Koste: Elke gemeente 
betaal vir die aanvanklike invoer/opneem van data 
na gelang van die huidige status van hulle register-
data (op Infokerk; in ander programme; slegs 
handregisters) 
 
Twee: Maandelikse koste nadat data op/in 
stelsel opgeneem is na gelang van grootte van die 
gemeente  (Lidmate is beide doop en belydende 
lidmate): 
Kleiner gemeentes (1 tot 750 lidmate): R500,00 
per jaar; 
Middel grootte gemeentes (751 tot 3 000 lidmate) 
R1 000,00 per jaar 
Groot gemeentes (3 001 tot 5 000 lidmate): R1 
400,00 per jaar 
Makro-gemeentes (meer as 5 000 lidmate): R1 
600,00 per jaar 
 
Drie: Verhoging van koste word volgens die 
inflasiekoers bestuur.  
 
Vier: Vordering van bedrae: Bedrae word deur 
die Sinodes gevorder en aan ABID via die 
Algemene Sinode oorbetaal. 
 
23.6.5 ABID gaan nou reeds voort om 
 
23.6.5.1 Om met die diensverskaffer Infokerk te 
onderhandel, maar geen finale ooreenkoms word 
aangegaan of aankope van rekenaartegnologie 
word gedoen voordat die ASM nie aan ABID die 
opdrag gee - vergelyk punt 23.6.4.2 hierbo - nie; 
 
23.6.5.2 Om gemeentes aan te moedig om die 
ID-nommers van hulle lidmate-met-adresse te 
bekom en om lidmate wat nog nie in hulle 
databasisse ingesleutel is nie, terugwerkend in te 
sleutel. 
 
23.6.6 ABID gaan intussen voort met 
verdere ondersoeke 
 
23.6.6.1 Ander rugsteun-moontlikhede word nog 
ondersoek wat verdere kostebesparing kan 
meebring. 
 
23.6.6.2 Veranderde tegnologie. Vyftien maande 
is ’n “leeftyd” in die Informasietegnologie-wêreld.  
Nuwe verbeterde stelsels kan oor ’n jaar of wat 
beskikbaar wees. 
 
23.6.7 Voorgestelde werking van die stelsel 
 
23.6.7.1 ABID maak gebruik van ’n 
diensverskaffer (tans Infokerk) wat die platform 
skep vir die opneem van data/lidmate in die stelsel 
en die implementering van ’n databasis by ABID 
waar gemeentes wat oor die tegnologie beskik, self 
die aanvrae/oorplasings kan doen (via die 
internet).  Gemeentes wat nié oor die nodige 

tegnologie beskik nie, doen alle 
aanvrae/oorplasings by/deur middel van ABID (e-
pos, faks of briewe). 
 
23.6.7.2 Alle gemeentes van die NG Kerk se 
lidmaatbesonderhede van doop- en belydende 
lidmate  uit die bestaande registers (plus hulle 
identiteitsnommer) word elektronies opgeneem in 
’n sentrale databasis wat deur ABID bestuur 
(ontwikkel en in stand gehou) word. 
 
23.6.7.3 Lidmate/lidmaatbesonderhede word vir 
hierdie doel verdeel in: 
 
Een: Lidmate-met-adresse, dit wil sê lidmate 
tans in die gemeente en bekend. Word almal 
ingevoer/opgeneem in sentrale databasis. 
 
Twee: Lidmate-sonder-adresse, dit wil sê 
lidmate wat tans nié meer in die gemeente is nie 
(sterftes, vertrek, kerk-/land verlaat), sonder dat 
lidmaatskap amptelik oorgeplaas is.  
 
23.6.7.4 Elektroniese soektogte en -oorplasings 
 
Een: Voorbeeld:  Aanvraag van ’n 
lidmaatskapsertifikaat.  Die Skriba van Gemeente 
A teken per wagwoord in op die stelsel (soos vir ’n 
aanlyn banktransaksie). Met die betrokke lidmaat 
se identiteitsnommer (soos ’n rekeningnommer) 
word ’n  boodskap vanaf Gemeente A na ABID se 
databasis gestuur.  ABID se databasis “herken” die 
lidmaat en stuur outomaties die versoek na die 
gemeente (Gemeente B) waar die betrokke lidmaat 
se lidmaatskap nog aangeteken is.  Gemeente B 
bevestig (klik) dat die lidmaatskap na Gemeente A 
oorgeplaas kan word.  ABID se databasis kry die 
antwoord en plaas die lidmaatskap oor na 
Gemeente A. 
 
Twee: ABID bestuur alle uitsonderings, naamlik 
lidmate-sonder-adresse; gemeentes sonder nodige 
tegnologie; en gemeentes met eie/unieke lidmaat-
databasisse, lidmate sonder identiteitsnommers, 
data wat verkeerd ingevoer is, ensovoorts. 
 
Drie: Gemeentes kan self op die ABID 
databasis kontroleer watter lidmate se 
lidmaatskapsertifikate ontvang of uitstaande is.   
 
23.6.7.5 Deurlopende opdatering van data.  Alle 
opdaterings (dope; belydenisaflegging; sterftes; 
bedankings; rektifikasies) word soos volg hanteer: 
 
Een: Gemeentes met die nodige toerusting:  
Maandeliks self afgesluit soos finansiële boeke en 
jaarliks gekontroleer met sertifisering deur die 
kerkraad se argiefkommissie wat aan die 
Ringsargiefkommissie sertifiseer dat álle 
opdaterings elektronies by die ABID databasis op 
datum is. 



 
 
23. Argief 
 
 

 
164                                                      Agenda 2007  

Twee: Gemeentes sonder die nodige 
elektroniese toerusting:  Dieselfde as hierbo, met 
dié verskil dat die kerkraad se argiefkommissie die 
sertifisering doen uit die korrespondensie tussen 
die gemeente en ABID. 
 
23.6.8 AANBEVELINGS 
 
23.6.8.1 Die Sinode versoek gemeentes om 
met die rekenarisering en sentralisering van 
lidmaatregisters saam te werk. 
 
23.6.8.2 Die Sinode versoek gemeentes om so 
spoedig moontlik seker te maak dat hulle 
lidmaatdatabasis volledig en korrek is (met 
identiteitsnommers), sodat die stelsel op 1 
Januarie 2009 in werking gestel kan word. 
 
23.6.8.3 Die Sinode versoek Ondersteunings-
dienste om die nodige reëlings te tref vir die 
invordering van gemeentes se jaarlikse tarief 
vir ABID se dienste ten opsigte van die 
sentralisering en rekenarisering van 
lidmaatregisters. 
 
23.6.8.4 Die Sinode versoek ATABID en 
GKABID om gemeentes op hoogte te hou van 
die vordering met die proses en om gemeentes 
van hulp te wees met die vereistes van ’n 
gemeentelike databasis. 
 

23.7 REGLEMENTWYSIGINGS 
 
23.7.1 Algemene Sinode 2007 het die vier 
reglemente vir die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk 
goedgekeur.  Dit werksaamhede van ABID word 
hiervolgens hanteer. 
 
Een: Reglement vir die hantering van Argief- 
en Museummateriaal. 
 
Twee: Reglement vir die hantering van 
registers. 
 
Drie: Reglement vir die Algemene Sinodale 
Taakspan vir Argief en Bestuursinligtingsdienste 
(ATABID). 
 
Vier: Reglement vir die Direkteur-Argivaris 
van die NG Kerk. 
 
23.7.2 Hierdie reglemente is in die Algemene 
Sinode se Kerkorde (met Reglemente) van 2007 
opgeneem.  Dit word ook op die webblad van ABID 
aangebring. 
 
23.7.3 Die eerste twee reglemente is as ’n 
afsonderlike dokument aan elke gemeente 
voorsien. 
 

 
DIREKTEUR-ARGIVARIS GKABID VERTEENWOORDIGER 
Dr Johan Froneman Ds Gideon du Toit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afkortings wat in hierdie verslag gebruik is: 
 
ASM Algemene Sinode Moderamen  
ABID Argief en Bestuursinligtingsdiens. Dit verwys na die Argief.  ABID word dus in die plek van 

“Argief” gebruik, aangesien ABID veel meer as ’n bewaarplek is. 
ATABID Algemene Taakspan Argief en Bestuursinligtingsdienste. 
DISA Digital Imaging South Africa 
GISA Genealogiese Instituut van Suid-Afrika 
GSU Genealogical Society of Utha, Salt Lake City 
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