
 

 
NG KERK 

    
    

OOSTELIKE SINODEOOSTELIKE SINODEOOSTELIKE SINODEOOSTELIKE SINODE    
    
    

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
    
    

VIR DIE ELFDE GEWONEVIR DIE ELFDE GEWONEVIR DIE ELFDE GEWONEVIR DIE ELFDE GEWONE    
    
    

SINODESITTINGSINODESITTINGSINODESITTINGSINODESITTING    
    
    

GEHOU BY GEHOU BY GEHOU BY GEHOU BY     
PIERRE VAN RYNEVELDPIERRE VAN RYNEVELDPIERRE VAN RYNEVELDPIERRE VAN RYNEVELD    

    
    

11 tot 13 Oktober 200911 tot 13 Oktober 200911 tot 13 Oktober 200911 tot 13 Oktober 2009    



 
 
 
 
 

  



 

 

VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    
 

Dit is met groot opgewondenheid dat die Agenda vir die sinodesitting 2009 in 
die hande van die afgevaardigdes geplaas word. 
 
Hiermee kom sê die Sinodale Diensraad en die Ontwerpspan dat hulle die 
Sinode-familie gehoor het.  Hulle kom gee as' t ware die sake terug vir die 
afgevaardigdes. 
 
Die Proses van die Sinode word beskryf.  Hoe daar op allerlei maniere gepoog 
is om soveel as moontlik sake in die Posbus te kry.  Hoe daar deur 
geloofsonderskeiding die Prioriteitsake bepaal is.  Elk van die drie sake kom 
vertel ook hoe hulle produkte tot nut van die gemeentes kan help ontwikkel. 
 
Die Bedieninge staan ook voor die uitdaging om hulle werksaamhede so aan te 
pas dat dit nie maar net van die een jaar na die volgende omrol nie.  Nee, 
jaarliks moet op die prioriteitsake gefokus word en projekte afgehandel word 
ter wille van die gemeentes. 
 
Ons moet ook afgevaardigdes na die sitting van die Algemene Sinode 2011 
aanwys.  Dit geskied volgens ons eie unieke manier. 
 
By dit alles vier ons verjaarsdag.  Die jongste van die tien Sinodes in die land 
is 30 jaar oud.  Elke afgevaardigde ontvang 'n Feesblad as geskenk.  Dit is 
maar een van die lekkertes van die jaar. 
 
Kom geniet ons familie-saamwees.  Kuier lekker, vertel verhale van die 
gemeentes, eet lekker en "vas" ook.  Elkeen skryf saam aan hierdie hoofstuk 
van die verhaal van die Oostelike Sinode.   
 
 
 
Ds HJ van der Schyff 
Uitvoerende Amptenaar 
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30 JAAR FEESJAAR30 JAAR FEESJAAR30 JAAR FEESJAAR30 JAAR FEESJAAR    
 

 

Die feesvieringe vir die dertigjarige bestaan van die Sinode bereik die hoogtepunt tydens 
die sinodesitting.  Die hele jaar is op een of ander wyse feesgevier. 
 
Reeds vroeg in die jaar is 'n embleem vir die feesjaar ontwerp.  Die son van ons embleem 
het dadelik die nul van die dertig geword. 
 
Gelukkig leef al ses die Moderators en Voorsitters nog.  Hulle sal DV tydens die Nagmaal 
teenwoordig wees.  Daar is sewe predikante wat die volle dertig jaar van die Sinode deel 
van die Sinode was.  Jan Wandrag moes November 2008 emeriteer; anders was hy die 
agtste. 
 
Familienuus (ons e-pos nuusbrief) het elke twee weke die verhaal van die Sinode in kort 
pensketse vertel. 
 
Veertien gemeentes het sedert die stigting van die Sinode ontstaan.  Hulle en elke ander 
gemeente bring ook 'n spesiale feesbydrae na die sinodesitting. 
 
Van al die persone wat in diens van die Sinode was of is, is slegs Jan Liebenberg nie 
meer met ons nie.  Elkeen vertel iets van hulle belewenis. 
 
Mag die sinodesitting se feeskarakter elkeen aanspoor om met dank terug te kyk en met 
verwagting vorentoe te kyk. 
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KAART NA PIERRE VAN RYNEVELDKAART NA PIERRE VAN RYNEVELDKAART NA PIERRE VAN RYNEVELDKAART 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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SINODELIED 
 
 Woorde en Melodie:   

UK Trümpelmann, Augustus 1999 
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PROGRAM 2009PROGRAM 2009PROGRAM 2009PROGRAM 2009    
 

Sondag 11 Oktober 2009 
 
15:30 Registrasie begin (tot 16:45) 
 
17:00 Opening, konstituering en 

verjaarsdag met die Moderators 
en Voorsitters 

 Welkomswoord Voorsitter en 
Pierre van Ryneveld 

 Ontmoetings aan tafel 
 Konstituering 
 Verjaarsdag met Moderators en 

Voorsitters 
 
17:45 Sop en brood 
 
18:30 Nagmaalsdiens 
 
19:45 Sitting hervat, dank en reëlings 
 Liedjieskryf-kompetisie se wen-

liedjies 
 Verdaging (20:30) 
 Tafelleiers 
 
 

Maandag 12 Oktober 2009 
 
09:00 Begin sake 
 Toewyding 
 Terugvoer na die eerste dag 
 Ontwerpspan 
 Proses van die Sinode 
 Afgevaardigdes Algemene Sinode 

2011 
 Deelname aan die werksaamhede 

van die Sinode, plus ver-
houdingsbou 

 Aankondigings Assogaai 
 
11:00 Teetyd 
 
11:30 Prioriteitsaak een – God in die 

middelpunt 
 Groeteboodskappe 
 Prioriteitsaak Een - Bekendstelling, 

geleentheid om aan ’n aantal 

aspekte te werk en werwing van 
medewerkers. 

 Toewyding 
 
13:00 Etenstyd as vastyd (video) 
 Bedieninge wys ouderlinge/ 

diakens aan 
 Uitstallings van die Bediening vir 

Getuienis 
 Geleenthede vir gebed 
 
14:00 Hantering van die inligting in 

verband met die werksaamhede 
van die Bedieninge. 

 Aanbidding 
 Onderlinge Sorg 
 Ondersteuningsdiens 
 Sinodale Diensraad 
 Deelname aan werksaamhede 
 Afgevaardigdes Algemene Sinode  
 Aankondigings 
 Prioriteitsake verdeel en wys 

afgevaardigdes vir die Algemene 
Sinode aan 

 
15:45 Koffietyd 
 
16:00 Prioriteitsaak twee – Christelike 

Lewenstyl 
 Prioriteitsaak Twee - 

Bekendstelling, geleentheid om 
aan ’n aantal aspekte te werk en 
werwing van medewerkers. 

 Notule Dag Een 
 Afgevaardigdes Algemene Sinode 

(Jonges en Vroue) 
 Toewyding 
 
18:00 Aandete 
 Jonges en Vroue wys 

afgevaardigdes na Algemene 
Sinode aan 
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19:00 Prioriteitsaak een – God in die 
middelpunt (vervolg) 

 Prioriteitsaak Een – Geestelike 
dissiplines - Bekendstelling, 
geleentheid om aan ’n aantal 
aspekte te werk en werwing van 
medewerkers. 

 Getuienis – Diensgroepe, veral 
Ekologie 

 Ringe wys afgevaardigdes aan 
 In Memoriam 
 Verdaging (21:00) 
 Tafelleiers 
 
 

Dinsdag 13 Oktober 2009 
 
09:00 Prioriteitsaak drie - Daadgetuies 
 Toewyding 
 Terugvoer vorige dag 
 Afgevaardigdes Algemene Sinode 

– nominasie uit vergadering 
 Prioriteitsaak Drie - Bekendstelling, 

geleentheid om aan ’n aantal 

aspekte te werk en werwing van 
medewerkers. 

 Afgevaardigdes Algemene Sinode 
 Aankondigings 
 
11:00 Teetyd 
 
11:30 Laaste sake, samevatting oor 

die pad vorentoe en uitdeel van 
die Feesbundel 

 Deelname aan die werksaamhede 
van die Sinode 

 Notule dag Twee 
 Afgevaardigdes Algemene Sinode 
 Onafgehandelde sake 
 Evaluering van die sitting 
 Verklaring Luistergroep 
 Bedankings 
 Afsluiting 
 Kospakkies 
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WAARDESWAARDESWAARDESWAARDES    
 

Die waardes in maklik verstaanbare Afrikaans klink so:Die waardes in maklik verstaanbare Afrikaans klink so:Die waardes in maklik verstaanbare Afrikaans klink so:Die waardes in maklik verstaanbare Afrikaans klink so:    
 
 

Een:Een:Een:Een:        Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons 
geleergeleergeleergeleer het. het. het. het.    
    
Twee:Twee:Twee:Twee:    Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en 
ons belydenis.ons belydenis.ons belydenis.ons belydenis.    
    
Drie:Drie:Drie:Drie:    Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, 
liefdevolle verhoudings met mekaar leef.liefdevolle verhoudings met mekaar leef.liefdevolle verhoudings met mekaar leef.liefdevolle verhoudings met mekaar leef.    
    
Vier:Vier:Vier:Vier:    Ons wil sensitief wees vir die veranderende Ons wil sensitief wees vir die veranderende Ons wil sensitief wees vir die veranderende Ons wil sensitief wees vir die veranderende 
manier, waarop mense die wêreld verstamanier, waarop mense die wêreld verstamanier, waarop mense die wêreld verstamanier, waarop mense die wêreld verstaan en daarin leef.an en daarin leef.an en daarin leef.an en daarin leef.    
    
Vyf:Vyf:Vyf:Vyf:    Ons wil ruimte maak vir God se ryke Ons wil ruimte maak vir God se ryke Ons wil ruimte maak vir God se ryke Ons wil ruimte maak vir God se ryke 
verskeidenheid van mense en gemeentes.verskeidenheid van mense en gemeentes.verskeidenheid van mense en gemeentes.verskeidenheid van mense en gemeentes.    
    
Ses:Ses:Ses:Ses:    Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die 
wêreld.wêreld.wêreld.wêreld.    
    
Sewe:Sewe:Sewe:Sewe:    Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van 
ander Kerke.ander Kerke.ander Kerke.ander Kerke.    
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WAARDES VAN DIE SINODEWAARDES VAN DIE SINODEWAARDES VAN DIE SINODEWAARDES VAN DIE SINODE    
(soos goedgekeur tydens vorige sinodesittings) 

    
    
EENEENEENEEN:  Coram Deo: ’n Lewe in die 

teenwoordigheid van God in navolging van 
Christus. 

 
 
TWEETWEETWEETWEE: Prinsipieel-teologies gegronde besluit-

neming op grond van die Skrif en die 
Belydenis van die Kerk. 

 
 
DRIDRIDRIDRIEEEE:  Verhoudingsgerigtheid binne die 

raamwerk van die familiemetafoor. 
 
 
VIERVIERVIERVIER:  Kontekstuele sensitiwiteit in die lig van 

veranderende omstandighede. 
 
 
VYFVYFVYFVYF:  Erkenning van die diversiteit in die Sinode:  

gemeentes, geslagte, generasies, 
kulturele verskille, persoonlikhede. 

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

Die Sinode is daar om:Die Sinode is daar om:Die Sinode is daar om:Die Sinode is daar om:    
leiding te gee,leiding te gee,leiding te gee,leiding te gee,    

netwerke te help vestig,netwerke te help vestig,netwerke te help vestig,netwerke te help vestig,    
vvvverhoudinge te help bou enerhoudinge te help bou enerhoudinge te help bou enerhoudinge te help bou en    

advies te geeadvies te geeadvies te geeadvies te gee    
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WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODEWERKSAAMHEDE VAN DIE SINODEWERKSAAMHEDE VAN DIE SINODEWERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE    
    
    

EEN:EEN:EEN:EEN:        Visionêre leierskap    
    
    
TWEE:TWEE:TWEE:TWEE:    Bedieningsvennootskappe    
    
    
DRIEDRIEDRIEDRIE::::        Netwerkbestuur 
    
    
VIERVIERVIERVIER::::        Kommunikasie en Bemarking    
    
    
VYF:VYF:VYF:VYF:        Verhoudingsbou    
    
    
SES:SES:SES:SES:        Kundige advisering        
    
 
SEWE:SEWE:SEWE:SEWE:    Navorsing en toerusting 
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1.  SINODALE DIENSRAAD – 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.   SINODALE DIENSRAAD – OPENING EN KONSTITUERING 
 

Watter lede van die familie vier saam fees? 
 
1.1 REGISTRASIE 
 
1.1.1 Registrasie geskied DV op Sondag 11 
Oktober 2009 tussen 15:45 en 16:45. 
 
1.1.2 Registrasie vind by die gemeentesentrum 
van Pierre van Ryneveld plaas.  By die 
teedrinkruimte, 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 aan die linkerkant van die sentrum geplaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die embleem 25ste verjaarsdag - 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 tafelindelings. 

 
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 ook 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 ds Freek Swanepoel, 'n 
vorige Moderator van die Sinode. 
 
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. 
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1.2.5 Daar is ruimte vir besoekers tydens die 
Nagmaalsdiens.  Hulle kan op die boonste vlak sit. 
 

1.3 KONSTITUERING 
 
1.3.1 Die konstituering vind om 17:00 plaas.  
Dit word deur die Voorsitter van die Sinodale 
Diensraad, dr Johan van Schalkwyk hanteer. 
 
1.3.2 Die konstituering vind plaas deurdat die 
Uitvoerende Amptenaar die lys van die 
afgevaardigdes wat teenwoordig is, voorlê. 
 
1.3.3 Die Uitvoerende Amptenaar lê die lys 
skriftelik ter tafel.  Slegs die aantal afgevaardigdes 
en die aantal teenwoordiges word genoem, om te 
bevestig dat die vergadering wettig kan 
konstitueer. 
 

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

1.4 GEMEENTES 
 
1.4.1 Daar is steeds net 87 gemeentes in die 
Sinode. 
 
1.4.2 Kragveld en Merlindale het niemand na 
die sinodesitting afgevaardig nie.  Daar is dus 
persone uit 85 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 die primarii) Primarii    Sekundi   

       
       

Alkmaar Van der Merwe CJ  Oosthuizen CC Du Plessis JS 

Amersfoort Mostert  JH Muller H Lotz FD 

Amersfoort Jacobs PD     

Amsterdam Pienaar JP Bührmann JR Odendaal PR 

Badplaas -   Janse van Vuren M Scheepers K 

Badplaas Middel J     

Barberton       

Belfast Blom BD  Stevens JJ Struwig AJC 

Belfast Potgieter JH  Bredell HC Mills LJ 

Blinkpan -  Van Tonder JM Taljaard R 

Breyten -   Smit MS   

Bronkhorstspruit Fourie PJ  Venter JF Geyer HB 

Burgersfort Koen JPT  Koen E Lourens CC 

Burgersfort Coetzer IW     

Carolina Prinsloo MF  Potgieter  SE Griebenow JM 

Carolina Potgieter  SE     

Chrissiesmeer Theron GH Bezuidenhout JH Steinberg NJ 

Debruinpark-Ermelo Davel FdeV Ritson WE Geldenhuys GP 

Debruinpark-Ermelo Ehlers DF Theron J   

Dennesig Van Vuren   CR Skinner PO Van Jaarsveld JMC 

Doornkloof Ernst JH Sutherland SM Oberholzer MA 

Doornkloof Langer DJ Venter  ME De Jager AP 

Doornkloof Maritz GP Mouton HD   

Doornkloof Venter A Rall AP   

Elarduspark Du Plessis JJH Labuschagne FJJ Olivier WG 

Elarduspark Fourie JNS Maartens DJV   

Ermelo Retief FJ Du Preez NG Weideman MB 

Ermelo Van Niekerk PJG Lombard AW   

Ermelo-Oos Botha AF  A Vermeulen A Van den Berg R 
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 Predikante Ouderlinge / Diakens 
(Sekundi kursief onder die primarii) Primarii    Sekundi   

       
       

Goedgegun-Swaziland Crouse MA Vermaak SJ Van der Westhuizen M 

Graskop Loots SJP Van Niekerk D   

Gravelotte Olivier HF Smit EH Fourie LP 

Groblersdal Van Eeden JA Etsebeth PJ Van Stryp HJJ 

Groblersdal Groenewald HPW Ferreira SF Hertzog JBM 

Halfweghuis Immelman EC  Marais  SC Kruger  JC 

Hazyview Kotze AJ Bubb P Bam F 

Hendrina Germishuys RJ Nel SJ    

Kampersrus Dorey PJ  Coetzee FH Olivier TJ 

kerksondermure Pienaar JA Raath J Kohn A 

Kerksondermure Smith CG Hager L Klopper G 

Kerksondermure Venter JS Madsen-Leibolt N Pretorius C 

Kerksondermure Woite C Steenkamp M Hay E 

Kloofsig Nel WAG  Marais GJ Pienaar EP 

Komatipoort Nortjé WJ Garbers P Van der Merwe JP 

Kragveld -  -  -  

Krielpark Fourie J Swanepoel RJH Geyer HA 

Krugerwildtuin Louwrens C Pressly JJ Van Wyk P 

Laeveld       

Letsitele Van der Merwe AB Viljoen SJ Lategan AJD 

Ligkruis Coetzee JP Moolman PL   

Lux Mundi Bosman LL Strydom  MS Olivier  JM 

Lux Mundi Taute JHF Els A   

Lux Mundi Büchner EP Theron NJ   

Lydenburg Venter CL  Malan  C Breitenbach IJ 

Lydenburg-Suid Ferreira BP Nel JP   

Lynnwoodrif Van Schalkwyk J Seymour ML Grobbelaar AF 

Lynnwoodrif Welman ACF     

Lynnwoodrif Du Toit PA Marais MJ Hattingh JH 

Lynnwoodrif Murray R     

Lynnwoodrif Potgieter J Meyer  A Van Eeden  S 

Lynnwoodrif Van Schalkwyk OJ     

Lyttelton Naudé E Gerenger JJ Keuler CL 

Lyttelton-Noord Du Toit GF  Booyse F Prinsloo CJ 

Lyttelton-Noord Du Toit  P Retief D Beer T 

Lyttelton-Noord Malan M Rall G Klerck W 

Lyttelton-Noord Nagel P Nel N Wessels  M 

Lyttelton-Oos Schoeman F  Bauer DJ Van der Merwe AJ 

Lyttelton-Oos     Van Rensburg  AE 

Machado-Boven Van Zyl JJ Van Niekerk OT Potgieter PJ 

Malelane Trümpelmann UK  Erasmus WJE Tempel W 

Malelane Booy CH Van der Westhuizen BJN Olwage DC 

Marble Hall Venter A Pretorius DJ Hoffman AC 

Merlindale -  -  -  

Meyerspark Liebenberg WIC  Mullins WJ Lourens AED 

Meyerspark Venter DJ Conradie WM Jordaan JC 

Middelburg, Transvaal Hattingh JP Brink GJB Duvenhage JHP 

Middelburg, Transvaal Van Rooyen JC  Markram T Smal HC 
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 Predikante Ouderlinge / Diakens 
(Sekundi kursief onder die primarii) Primarii    Sekundi   

       
       

Middelburg-Kanonkop Boshoff JH Luus PJ Hall DD 

Middelburg-Kanonkop Marais JC  Botha JP Terblanché JP 

Middelburg-Suid Van Wyk WE   Hugo LC Van Deventer  L 

Middelburg-Suid Erasmus T Hugo  SP Jenkins  M 

Middelburg-Suid Van Niekerk GJ  Smith LC Du Preez  L 

Middelburg-Suid Van Vuren FM  SP   

Monumentpark-Wes De Klerk WC De Witt JHJ   

Moreletapark Van der Spuy DE Smook J De Klerk D 

Moreletapark Meyer E     

Moreletapark Visser SJ Prinsloo KP Coertze J 

Moreletapark Badenhorst PJ     

Moreletapark Badenhorst WA Breytenbach P Smit PF 

Moreletapark Saayman H     

Moreletapark Kruger PR Bothma AC   

Moreletapark Grobbelaar PS     

Morgenzon Graaff J     

Nelspruit Marais TA Liebenberg A   

Nelspruit Van Greunen SJ Kruger A   

Nelspruit Strauss JF     

Nelspruit-Suid Pienaar CG Craig JJ   

Nelspruit-Suid Strydom J     

Nelspruit-Suid Pienaar LJ     

Nelspruit-Westergloed Swart M Kotze L Van Zyl JA 

Nooitgedacht Mey  JJ Adendorf PJ Davel  AC 

Nooitgedacht Van Eeden  FC Erasmus JPB Joubert JK 

Ogies Nieuwoudt DH Boshoff CH De Wet DJS 

Ohrigstad -  Viljoen CL Klopper WP 

Olifantsfontein Van Zyl HC Swanevelder JJ De Beer DC 

Paardekop -      

Phalaborwa Schoeman CS Locherenberg JA Carelse JL 

Phalaborwa Van Heerden MHO Locherenberg  SE Trollip CJ 

Pierre van Ryneveld Venter JAN Niemand SJJ Smit  HE 

Pierre van Ryneveld Janse van 
Rensburg 

H Killian PPJ Swart DC 

Pierre van Ryneveld Pienaar HE Jansen van Rensburg EE Kruger E 

Piet Retief Van Niekerk RAP    Pretorius JH Roodt  MA 

Piet Retief Van Blerk H Pretorius EA Malan HFC 

Premiermyn De Bruyn MC  Jansen JP Brink DJ 

Pretoria-Faerie Glen Fourie JH Grond G Van Zyl  PJ 

Pretoria-Faerie Glen Fitzgerald A Jacobs E Roets MM 

Pretoria-Faerie Glen Van der Schyff HJ     

Pretoria-Garsfontein Meistre G Lamprecht T Mouton DJ 

Pretoria-Garsfontein Neethling LM Van der Merwe JM Breytenbach WP 

Pretoria-Oosterlig Fourie FP Van Graan J   

Pretoria-Oosterlig Louw LK Wessels L   

Rayton Olivier OPJ Smith JP Brisley H 

Rietkuil Malan JF Bronkhorst W Volschenk JE 

Rietkuil Bronkhorst  A     

Roossenekal -  Conradie FW Meyer A 
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 Predikante Ouderlinge / Diakens 
(Sekundi kursief onder die primarii) Primarii    Sekundi   

       
       

Sabie Brits FPJ Rossouw T Naude R 

Sabie Van Niekerk HJN     

Silvertonkruin Fischer VW Van der Merwe FBdV   

Skuilkrans       

Tygerpoort Clasen FJ Bezuidenhout E Malan AW 

Tygerpoort Dreyer DJ Smith  AE Ohlhoff C 

Tygerpoort Pietersen WJ Steyn EH Schoeman  M 

Tygerpoort Louw FP Van Eyk J Von Bratt GC 

Tzaneen Zietsman CF Agenbag GJ Zaayman PS 

Tzaneen-Wolkberg Botha D Rossouw HC Richards JD 

Valleisig Van Rooyen JC Cronjé HJ Taute BJE 

Valleisig Marais PF Kotzé JP Hough Y 

Valleisig Du Plessis I Steyn SSB Windell HJ 

Volksrust Pheiffer E Van der Merwe CT Oosthuizen WC 

Volksrust-Suid Herbst CF Potgieter JE Van Niekerk PJ 

Wakkerstroom De Jager PJC  Janse van Rensburg BJ Greyling CJF 

Witbank De Villiers JIF Boshoff PH Kritzinger WH 

Witbank Malherbe PA  Van As  JC   

Witbank-Klipfontein Cloete LPJ  Potgieter GJ Potgieter B 

Witbank-Klipfontein Nel AM   Van Rooyen RP Kruger J 

Witbank-Panorama Van Eyssen JJ Groenewald JJ De Wet L 

Witbank-Panorama Esterhuyzen WA  Jacobs JJ Bosch MC 

Witbank-Suid Van Wyk HPJ   Venter PT De Villiers MJA 

Witbank-Suid Steenkamp FL  Degenaar  A Marais BD 

Witbank-Suid Hendriksz WM Kruger AB Strydom PJ 

Witbank-Vallei Green H Minne CJH Du Plessis FP 

Witbank-Vallei Grobler JH Joubert JJ De Klerk HJ 

Witrivier Doyer GJS   Schutte JCS Marais LP 

Witrivier De Jager JJ Du Plooy JDV Bester A 

Witrivier Le Roux EC  Erasmus AC   

 
 
1.5 VERKLARING 
 
Die Voorsitter verklaar, na aanleiding van die 
getal afgevaardigdes wat aangemeld het, die 
sinodesitting as wettig gekonstitueerd. 
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ONTWERPSPAN VIR SINODESITTING 2009 
 
 

 
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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Kerngroep van die 

Ontwerpspan

Diensleiers van die 

Bedieninge

Sameroepers van 

die Diensprojekte

Persone 

verantwoordelik

vir die fisiese

fasiliteite

Persone 

verantwoordelik

vir die 

steundienste

2.  ONTWERPSPAN VIR SINODESITTING 2009 
 

Beplan ’n goeie sitting . . . . ! 
 

2.1 SINODESITTING 2007 
 
2.1.1 Die Sinodale Diensraad het die 
kommentaar en die evaluering van sinodesitting 
2007 hanteer. 
 

 
 
2.1.2 Hulle het aangedui op watter wyse die 
volgende sinodesitting (2009) verbeter kan word.  
Vergelyk 11. Sinodale Diensraad – Algemene 
Sake. 
 
2.1.3 Al hierdie voorstelle is in die ontwerp van 
hierdie sinodesitting in ag geneem. 
 

2.2 ONTWERPSPAN 2009 
 
2.2.1 Die Sinodale Diensraad oordeel steeds 
dat die ontwerp van die sinodesitting ’n funksie van 
die leierskap is.  Daarom bestaan die kern van die 
Ontwerpspan uit die Dagbestuur van die Sinodale 
Diensraad.  Hulle moet immers die leiding tydens 
die sinodesitting neem. 
 
2.2.2 Hierdie beplanning is telkens met die 
ander lede van die Sinodale Diensraad gedeel.  
Die Diensleiers van die Bedieninge en die 
Sameroepers van die Diensprojekspanne is ook 
spesifiek betrek. 
 
2.2.3 Die Ontwerpspan 2009 is soos volg 
saamgestel: die Dagbestuur – Johan van 
Schalkwyk, Ferdie Clasen, Elize Bezuidenhout en 
Henry van der Schyff plus Piet Hattingh 
(Middelburg), Jaco van Niekerk (Ermelo), Willem 
Esterhuizen (Witbank-Panorama) en Freddie 
Schoeman (Lyttelton-Oos). 
 
2.2.4 Die volgende skets toon op watter wyse 
die Ontwerpspan gefunksioneer het om die 
verskillende groepe persone te betrek: 

 

 

2.3 DOEL VAN SINODESITTING 
2009 
 
2.3.1 Die Sinodale Diensraad het die doel van 
hierdie sinodesitting soos volg geformuleer: 
 
Een: Die Proses waarvolgens die Sinodale 
Diensraad werk word op so ’n wyse bekendgestel 
en verduidelik dat die afgevaardigdes dit as ’n 
geloofwaardige proses beleef, dit vertrou en 
eienaarskap daarvan aanvaar. 
 
Twee: Vanuit die proses word die tema en 
geïdentifiseerde prioriteitsake bekend gestel.  Die 
afgevaardigdes kry geleentheid om reeds aan 
hierdie prioriteitsake te werk en as medewerkers 
vir die verdere uitwerk van die projekte in te skakel. 
 
2.3.2 ’n Aantal sake wat ook aandag geniet, 
hoewel dit nie die primêre doel is nie, is: 
 
Een: Die 30 ste verjaarsdag word gevier, deur 
persone te bedank, gebeure te onthou en ’n 
persent aan almal uit te deel. 
 
Daar word met dank teruggekyk en met verwagting 
vorentoe gekyk. 
 
Twee: Die aanwysing van die afgevaardigdes na 
die sitting van die Algemene Sinode in 2011 vind 
plaas. 
 
2.3.3 Terugvoer word ook gegee oor die werk 
wat sedert die vorige sinodesitting (2007) gedoen 
is. 
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Program vir die sitting 

 

2.4 DATUM - SINODESITTING 2009 
 
2.4.1 Die Sinodale Diensraad het bevestig dat 
hierdie ’n korter sitting is.  Dit is vanaf Sondag 11 
Oktober 2009 tot Dinsdag 13 Oktober 2009.  Dit 
pas in by die skedule van die sinodesittings, soos 
elders uiteengesit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.2 Elders word ook vermeld waarom die 
volgende sinodesitting vanaf 18 tot 21 Maart 2012 
plaasvind. 
 

2.5 PROGRAM - INKLEDING 
 
2.5.1 Die Ontwerpspan het ’n aantal breë 
riglyne vir die inkleding van die program gebruik. 
 
2.5.2 Sondagaand vind die konstituering en 
Nagmaal plaas.  Gemeentelede en besoekers 
word spesifiek na die geleentheid genooi.  
Besondere besoekers is die vorige Moderators of 
Voorsitters, wat saam kom verjaarsdag vier. 
 
2.5.3 Sondagaand word die wenliedere in die 
Liedjieskryf-kompetisie aangekondig en uitgevoer. 
 
2.5.4 Aan elk van die drie prioriteitsake word 
een sessie toegeken. 
 
2.5.5 Die aanwys van afgevaardigdes na die 
volgende sitting van die Algemene Sinode, vind 
tussen die “groot” geleenthede plaas. 
 
2.5.6 Die Bediening vir Getuienis gebruik elke 
etenstyd, teetyd of koffietyd om uitstallings aan te 
bied.  Dit handel onder andere oor sending-
mobilisering en ekologie.  Die uitstalling deur die 
Diensgroep vir Ekologie vind op die terrein plaas. 
 
2.5.7 Geen spreekbeurte word aan persone of 
instansie toegestaan, wat nie deel van hierdie 
beplanning is nie. 

 
2.5.8 Die hele sitting word op ’n ekologies 
sensitiewe wyse ingerig.  Vergelyk daarvoor die 
verslag van die Bediening vir Getuienis. 
 

2.6 PROGRAM - BREË TREKKE 
 
2.6.1 Die besonderhede van die program 
verskyn voor in die Agendaboek.  Die breë lyne is 
die volgende. 
 
2.6.2 Sondag 11 Oktober 2009 
 
Konstituering en algemene reëlings, verjaarsdag 
saam met die Moderators/ Voorsitters 
Nagmaal 
Liedjieskryf-kompetisie se wenliedjies 
 
2.6.3 Maandag 12 Oktober 2009 
 
Oggendsessie Een – Proses van die Sinode 
Reëlings oor die verkiesing van die afgevaardigdes 
na Algemene Sinode 2011. 
 
Oggendsessie Twee – Prioriteitsaak een – God in 
die middelpunt 
 
Middagsessie Een – Hantering van die inligting in 
verband die Bedieninge en die Sinodale 
Diensraad. 
 
Middagsessie Twee – Prioriteitsaak twee – 
Christelike lewenswyse 
 
Aandsessie – Prioriteitsaak Een (v) en Bediening 
vir Getuienis en Ekologie. 
 
2.6.4 Dinsdag 13 Oktober 2009 
 
Oggendsessie Een – Prioriteit saak drie - 
Daadgetuienis 
 
Oggendsessie Twee – Algemene sake en 
samevatting oor die pad vorentoe. 
 
2.7 FOKUS VAN DIE AGENDA 
 
2.7.1 Die fokus van die agenda is die drie 
prioriteitsake.  Die prioriteitsake is die agenda.  Dit 
is immers die sake wat veral uit die Voetsool 
sinodesittings na vore gekom het en wat nou as’t 
ware aan die afgevaardigdes in ’n gekonsen-
treerde formaat teruggegee word. 
 
2.7.2 Hierdie prioriteitsake word telkens bekend 
gestel, geleentheid word gebied om aan ’n aantal 
aspekte te werk en werwing van medewerkers 
word gedoen. 
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2.7.3 Die Bedieninge lewer elk ’n kort verslag 
oor die werksaamhede wat operasioneel 
voortgaan.  Elke Bediening toon ook hoe die 
werksaamhede by die prioriteitsake inpas. 
 
2.7.4 Die Agenda word soos gewoonlik gedruk 
en betyds aan elke afgevaardigde besorg. 
 
2.7.5 Die Agenda word dus nie punt vir punt 
hanteer nie.  Dit word as gelese beskou.  In die 
behandeling daarvan word slegs by die fokuspunte 
aangesluit. 
 

Elemente van die program 

 

2.8 CORAM DEO GELEENTHEDE 
 
2.8.1 Daar vind daagliks drie geleenthede van 
15 minute elk plaas.  Elke oggend met die 
aanvang van die sitting is daar ’n geleentheid, dus 
Maandag en Dinsdag om 09:00.  Die ander 
geleenthede vind telkens voor die etes plaas.  Dit 
is Maandag om 12:45 en 17:45.  Dinsdag voor die 
verdaging hanteer die Voorsitter die toewyding. 
 
2.8.2 Die inhoud van die geleenthede sluit by 
die prioriteitsake aan.  Daar word ook verwys na 
die temas uit die werk van Calvyn, terwyl vanjaar 
die Calvyn 500 feesjaar is. (500 jaar sedert sy 
geboorte)  Die leuse van die feesvieringe is: Hier is 
my hart en die embleem is ’n brandende hart. 
 
2.8.3 Pierre van Ryneveld se musiekbediening 
sorg vir al die begeleiding. 
 
2.8.4 Daar is ooreengekom dat die oorwig van 
die liedere die amptelike liedere sal wees.  
Hieronder val ook die liedere uit die Liedboek, 
Flam-liedere en Vonkk-liedere.  Die oorsprong van 
ander liedere, byvoorbeeld Woordwyser liedere of 
fees liedere, word ook aangedui. 
 
2.8.5 Op hierdie manier kan nuwe liedere, 
musiek en liturgiese elemente ook bekend gestel 
word, wat na die gemeentes teruggeneem kan 
word. 
 
2.8.6 Die temas word soos volg hanteer: 
 
Maandagoggend – Hancke van Blerk – oor die 
Vader – met God as middelpunt.  Calvyn se werk 
oor die ekologie sluit hierby aan. 
 
Maandagmiddag – Pieter Malherbe – oor die Seun 
– Christelike lewenstyl.  Calvyn se werk oor sosiale 
geregtigheid. 
 
Maandagnamiddag – Rika van Vuren – oor die 

Heilige Gees – Geestelike dissiplines. 
 
Dinsdagoggend – Freddie Schoeman – die Kerk – 
daadgetuienis.  Calvyn se werk oor Christene as 
agente van transformasie. 
 
2.8.7 Die toewydingsgeleenthede word 
doelbewus met ’n feestelike karakter beplan. 
 

2.9 VERHOUDINGSBOU 
 
2.9.1 Die Ontwerpspan het doelbewus 
verskillende geleenthede hiervoor beplan, sodat 
die persone om die tafels algaande meer van 
hulleself vertel. 
 
2.9.2 Vanjaar is kleiner tafels bekom, sodat 
persone nader aan mekaar kan wees. 
 

2.10 GEESTELIKE BELEWENIS 
 
2.10.1 Om afgevaardigdes ’n geestelike 
belewenis van die sitting te gee, is die ontwerpers 
van die sessies gevra om doelbewus geleentheid 
vir gebed te reël. 
 
2.10.2 Daar word ook tydens die vastyd ruimte 
vir gebedsgeleenthede gemaak. 
 
2.10.3 Die kapel van die gemeente sal die hele 
tyd beskikbaar wees as gebedsruimte. 
 
2.10.4 Verder is die sessies so saamgestel dat 
die werk om die tafels deur gebed gedra word, en 
dat daar veral met die Woord verkeer word om 
saam na die wil van die Here te soek. 
 
2.11 TAFELGESPREKKE 
 
2.11.1 Die tafelgesprekke se temas en inrigting 
in so beplan dat die gesprekke wel ’n verskil sal 
maak. 
 
2.11.2 Die volgende praktiese maatreëls is ook 
getref: 
 
Een: Daar word meer nie stoele vir besoekers 
teen die muur gepak nie.  Afsonderlike ronde-tafels 
word vir besoekers gereël.  Daar word ook 
tafelleiers vir hierdie tafels gekies, wat die 
besoekers doelbewus kan betrek.  Indien daar 
meer besoekers opdaag as wat daar tafels 
beskikbaar is, reël die Voorsitter dat die besoekers 
by ander gewone tafels sit. 
 
Twee: Kleiner tafels is bekom, sodat daar net agt 
(8) persone in plaas van tien (10) persone om die 
tafels sit. 
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Drie: Tafelleiers word versoek om die hele 
sitting beskikbaar te wees.  Andersins is gereël dat 
’n plaasvervanger aangewys word. 
 
Vier: Die sekretaris roteer, sodat meer mense 
betrek word. 
 

Spesifieke items 

 

2.12 SONDAGAAND 
 
2.12.1 Nagmaal 
 
2.12.1.1 Die prediker tydens die Nagmaalsdiens is 
ds Freek Swanepoel, ’n vorige Moderator. 
 
2.12.1.2 Die vorige Moderators of Voorsitters is 
genooi om tydens die Nagmaal aan tafel te sit. 
 
2.12.1.3 Sondagaand se kollekte word aangewend 
om verder by te dra vir die plekke wat reeds vooraf 
besoek en gehelp is. 
 
2.12.2 Wenliedere van die liedkompetisie 
 
2.12.2.1 Die wenliedere word tydens die 
Sondagaand uitgevoer. Dit gebeur na afloop van 
die Nagmaalsdiens. 
 
2.12.2.2 Indien die deelnemer nie self die lied kan 
speel of sing nie, word dit deur Pierre van 
Ryneveld se musiekbediening gedoen. 
 
2.12.3 30 ste verjaarsdag viering 
 
2.12.3.1 Spesifieke persone is uitgenooi om 
Sondagaand saam met ons te kom verjaarsdag 
vier. 
 
2.12.3.2 Vertellings van die ses Moderators of 
Voorsitters word vertoon.  Dit is op DVD 
opgeneem. 
 

2.13 AANWYS VAN AFGEVAARDIG-
DES NA DIE ALGEMENE SINODE 2011 
 
2.13.1 Die Ontwerpspan het besin waarom daar 
afgevaardigdes aangewys moet word, terwyl daar 
reeds tydens 2007 se sitting persone verkies is, 
wat nog nie ’n sitting van die Algemene Sinode 
bygewoon het nie. 
 
2.13.2 Dit het geblyk dat die Familiereëls bepaal 
dat die Sinode se afvaardiging tydens die sitting 
van ons Sinode voor die sitting van die Algemene 
Sinode aangewys moet word. 

 
2.13.3 Al die persone wat tyddens 2007 se 
sitting aangewys is, is persoonlik oor die reëling 
ingelig.  Vergelyk ook 12. Sinodale Diensraad – 
Aanwys van afgevaardigdes na die Algemene 
Sinode 2011. 
 

2.14 VASTYD 
 
2.14.1 Die Sinodale Diensraad het goedgekeur 
dat Maandagmiddag gevas word.  Die koste van 
die kos word aan noodbehoewendes geskenk.  
Hierdie beplanning is gedoen na aanleiding van ’n 
opmerking wat tydens die vorige sitting op ’n 
Indekskaart geskryf is.  Daar is gemeld dat ons 
voor etes bid dat die hongeriges gevoed word, 
maar net daarna lê ons by ’n heerlike ete aan.  
Kan ons nie iets prakties doen nie? 
 
2.14.2 Met behulp van die twee direkteure van 
die CMR is plekke geïdentifiseer waar hulp verleen 
kan word. 
 
2.14.3 Reeds voor die sitting is hierdie hulp 
verleen en ’n DVD-opname daarvan gemaak.  Dit 
word tydens die vastyd vertoon. 
 
2.14.4 Die plekke waar hulp verleen is, is in 
Mpumalanga by die kleuterskool Spring Valley in ’n 
plakkerskap by Witbank.  In Gauteng-Noord is dit 
by 'n voedingsprojek vir bejaardes in Refilwe by 
Cullinan. 
 
2.14.5 Die bedrag hiervoor beskikbaar is  R13 
000, wat die waarde van die middagete is. 
 
2.14.6 Afgevaardigdes is vooraf oor die 
geleentheid ingelig. 
 
2.14.7 Tydens die vastyd is daar plekke ingerig 
waar persone kan bid. 
 
2.15 EVALUERING 
 
2.15.1 Vanjaar word daar slegs by een 
geleentheid evaluering gedoen.  Dit is net voor die 
verdaging.  Dan word afgevaardigdes gevra om 
hulle belewenis van die sitting te verwoord. 
 

2.16 GEBRUIK VAN MODERNE 
KOMMUNIKASIE MIDDELE 
 
2.16.1 Die Sinodale Diensraad het besluit dat die 
sinodesitting as ’n eksperiment in die gebruik van 
moderne kommunikasie middele ingerig kan word.  
Hierdie is die werkwyse van die toekoms wat in 
gedagte gehou moet word.  Daar word gepoog om 
ook persone te betrek wat nie self by die sitting 
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teenwoordig kan wees nie.  Hopelik sal meer 
jongmense ook hierdeur betrek kan word. 
 
2.16.2 Die Agenda 
 
2.16.2.1 Reëlings word getref dat die Agenda op 
die Sinode se webblad kan verskyn, sodat dit 
maklik vandaar afgelaai kan word. 
 
2.16.2.2 ’n Tydelike e-pos adres word bekom, 
sodat persone kommentaar kan lewer.  Hierdie 
reëling geld net tot ’n week na die sitting. 
 
2.16.3 Video opnames op You-tube 
 
2.16.3.1 Dit is moontlik om videosnitte op You-tube 
te plaas.  Daardeur kan persone wat nie in die 
sitting teenwoordig is nie, kort na geleenthede 
hierdie opnames deur middel van die internet sien. 
 
2.16.3.2 Spesifieke geleenthede word opgeneem. 
 
2.16.4 Stel ’n rekenaartafel saam 
 
2.16.4.1 ’n Tafel word ingerig waar persone 
deurlopend per rekenaar oor alles tydens die 
sitting kommentaar kan lewer.  Daar is ook die 
moontlikheid dat persone van buite die 
vergaderlokaal ook aan die gesprek deel kan 
neem. 
 
2.16.4.2 Hierdie tafel word so saamgestel dat dit 
verteenwoordigend is van al die lidmate in die 
Sinode.  Die tafel het ook ’n eie tafelleier. 
 
2.16.4.3 Hierdie manier van doen staan bekend as 
’n “bloggers” tafel. 
 
2.16.5 Laat afgevaardigdes per selfoon 
kommentaar lewer 
 
2.16.5.1 Deur hierdie tegniek kan persone met 
hulle selfone kommentaar oor sekere besprekings 
lewer.  Dit staan bekend as twitter. 
 
2.16.5.2 Tydens ’n gesprek kan hierdie 
kommentaar gelewer word en dan verskyn dit op 
die groot skerms. Persone word ingelig hoe hulle 
hieraan kan deelneem. 
 
2.16.5.3 Spesifieke gedeeltes van die sitting word 
hiervoor geoormerk. 
 

2.17 OM AFGEVAARDIGDES SE 
VERWAGTINGE TE FOKUS 
 
2.17.1 Die wyse waarop die Voetsool 
sinodesitting hanteer is, het reeds getoon dat daar 

tydens sinodesittings nie op ’n demokratiese wyse 
met sake omgegaan word nie.  Daar word eerder 
geleenthede vir geloofsonderskeiding geskep. 
 
2.17.2 Die afgevaardigdes kan hiervoor 
voorberei word deur vooraf aan hulle 
inligtingstukke oor dié fokus te stuur.  Dit moet 
verkieslik per e-pos wees. 
 
2.17.3 Hopelik kan daar gedurende September 
’n paar kort inligtingstukke aan elkeen gestuur 
word.  Die volgende sake kan aangeraak word:  
Die proses van die Sinode, geloofsonderskeiding, 
die huidige werkswyse, die prioriteitsake. 
 

2.18 INLIGTING OF VERSLAE AAN 
DIE SINODESITTING 
 
2.18.1 Die Sinodale Diensraad het besluit dat die 
verslae of inligting in ’n bepaalde formaat moet 
wees of bepaalde aspekte moet beklemtoon. 
 
2.18.2 Die volgende behoort in die die inligting 
(verslae) van die Bedieninge voor te kom: 
 
2.18.2.1 Daar word aangetoon hoe die werk van 
die Diensgroepe die Prioriteitsake ondersteun. 
 
2.18.2.2 Die werksaamhede wat tot nut van die 
gemeentes die afgelope tyd gedoen is, word 
beskryf. 
 
2.18.2.3 Netwerk besonderhede word gegee. 
 
2.18.2.4 Die toekomsbeplanning word ook getoon. 
 
2.18.3 Die inligting (verslae) van die Prioriteit-
sake behoort soos volg saamgestel te word: 
 
2.18.3.1 ’n Kort beskrywing wat die kern van 
hierdie saak is. 
 
2.18.3.2 Hoe die Sinode gemeentes hiermee van 
hulp kan wees. 
 
2.18.3.3 Voorbeelde van moontlike aksies/ 
gereedskap wat aan gemeentes gebied kan word. 
 
2.18.3.4 Watter werk tydens die sinodesitting aan 
die saak gedoen kan word. 
 
2.18.3.5 Hoe om deelnemers by die saak te 
betrek. 
 

2.19 KOLLEKTE TYDENS DIE 
NAGMAALSDIENS 
 
2.19.1 Die kollekte wat tydens die diens 
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ingesamel word, word aangewend om verdere hulp 
te verneem by die plekke waar reeds hulp met die 
“vasgeld” verleen is. 
 

2.20 "ASSOGAAI" 
 
2.20.1 Die aankondigings voor tee en koffie tyd, 
word deur "Assogaai" hanteer. 
 
2.20.2 Hardus van Niekerk is verantwoordelik vir 
die samestelling van die aankondigings.  Gee 
bydraes gerus vir hom. 
 

2.21 MIKROFONE 
 
2.21.1 Vanjaar is die reëlings weer soos tydens 
die vorige sitting. 
 
2.21.2 Daar is twee vaste mikrofone voor in die 
saal, wat op staanders staan.  Hierdeur word ’n 
beter diens en beter klank voorsien.  Die beeld wat 
aan almal vertoon word, is ook beter. 
 
2.21.3 Met terugvoer na tafelgesprekke, kom die 
woordvoerder net op een van die stoele by die 
mikrofoon sit, en praat wanneer dit sy/haar beurt 
is. 
 
2.21.4 Tydens die besluitnemingsformaat kom 
die persone wat aan die debat wil deelneem, ook 
op die stoele sit.  
 

Ons manier van doen . . . . 

 

2.22 DIE SINODESITTING - ’N 
FAMILIEFEES 
 
2.22.1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22.2 ’n Sinodesitting is ’n familiefees!!  Volgens 
die Bybel is gelowiges mos ’n nuwe familie.  
Tydens ’n sitting kom die familie sigbaar bymekaar. 
 

2.22.3 ’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, 2005 en 2007) is die familie se eie 
fasiliteite by Pierre van Ryneveld gebruik. 
 

2.23 ’N SINODESITTING EN 
GEMEENTES 
 
2.23.1 Die familie wat bymekaar kom, is ’n 
familie van gemeentes.  Daarom word gesorg dat 
gemeentes verteenwoordig word. 
 
2.23.2 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. 
 

2.24 DIE FOKUS IS OP DEELNAME 
 
2.24.1 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. 
 
2.24.2 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. 
 
2.24.3 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. 
 

2.25 DRIE FORMATE 
 
2.25.1 Sake word volgens verskillende formate 
hanteer.  Elke formaat het eie reëls.  Aan die begin 
van elke verslag word die verskillende formate ook 
aangedui. 
 
2.25.2 Inligtingsformaat 
 
2.25.2.1 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. 
 
2.25.2.2 Slegs die aanbevelings en die 
besprekingsvrae kom aan die orde. 
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2.25.3 Konferensieformaat 
 
2.25.3.1 Baie tyd word aan die formaat bestee.  
Geleentheid vir wye bespreking word gebied. 
 
2.25.3.2 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 op ’n keer terugvoer gee. 
 
2.25.3.3 Elke tafel kan egter hulle volledige 
terugvoer op Indekskaart skryf, sodat dit verder 
gebruik kan word. 
 
2.25.4 Besluitneming 
 
2.25.4.1 Tydens die formaat geld die gewone reëls 
vir besluitneming deur ’n vergadering. 
 

2.26 BESLUITE 
 
2.26.1 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 15 besluite. 
 
2.26.2 Besluit wat geneem word, behoort nou 
nodig te wees om nou ’n verskil te maak.  
Kommentaar kan egter enige tyd oor enige saak 
op ’n Indekskaart geskryf word.  Dit word terdeë in 
ag geneem. 
 
2.26.3 Daar word nie graag gestem nie.  Daar 
word eerder met konsensus gewerk.  Dan het 
almal deel in die saak en sal dit uitgevoer word. 
 
2.26.4 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.26.5 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. 
 

Ons verstaan van die kerkverband . . . . 

 

2.27 WESENLIKE VAN KERKWEES 
 
2.27.1 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 – Om gemeentes 
te help dat 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. 
 

 
 
2.27.2 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? 
 
2.27.3 Die eerste embleem wat die Sinode 
gebruik het, beeld hierdie drie Bedieninge grafies 
uit. 
 

2.28 PLEK VAN DIE GEMEENTE 
 
2.28.1 Kerkwees vind in gemeentes plaas.  
Daarom is ’n uitgangspunt van die Sinode dat ons 
’n Sinode vir gemeentes wil wees.  Gemeentes 
moet ervaar dat die kerkverband tot hulle nut 
bestaan en nie dat die gemeentes te wille van die 
kerkverband daar is nie. 
 
2.28.2 In die mate wat die kerkverband bydrae 
tot die funksionering van gesonde gemeentes, 
maak dit sin.  Gemeentes moet soos blomme in ’n 
kelk wees.  Daar is doelbewus gekies teen ’n 
hiërargiese struktuur waar elk vergadering 
dieselfde sake hanteer. 
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2.29 KERKVERBAND 
 
2.29.1 Elk van die verskillende kerkvergaderinge 
het ’n eie fokus.  Hulle het ’n spesifieke funksie wat 
nie deur die ander vergaderinge verrig kan word 
nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.30 PROSES VAN DIE SINODE 
 
2.30.1 Daar word elders volledig beskryf wat die 
Proses van die Sinode is.  In kort word bedoel: die 
wyse waarop sake op die tafel van die Sinode of 
Sinodale Diensraad kom en hoe daarmee 
gehandel word. 
 
2.30.2 Sake kom in die Posbus, dit word sorteer 
en prioriteite bepaal en daarna word aangedui 
watter uitkomste verwag word.  Persone of 
Diensgroepe word gevind om die saak te hanteer. 
 

 

 
2.30.3 Hierdie werkswyse maak veral van die 
projekbenadering gebruik.  ’n Saak is nie vir altyd 
op die tafel van ’n vergadering nie, maar word 
afgehandel.  Daar vind ook deurlopend evaluering 
plaas. 
 

2.31 SIKLUS VAN VERGADERINGE 
 
2.31.1 Die Sinodale Diensraad het op hierdie 
siklus besluit om die werksaamhede van ’n termyn 
te doen.  ’n Termyn is dan die tydperk (ongeveer) 
vier jaar tussen die verkiesings van die Sinodale 
Diensraad. 
 
2.31.2 Na die verkiesing van die nuwe Sinodale 
Diensraad word na ’n luistersiklus deur ’n proses 
van geloofsonderskeiding gegaan.  Hiervolgens 
word die prioriteitsake vir die termyn bepaal. 
 
2.31.3 Nadat dit bepaal is, word die sake as’t 
ware terug aan die afgevaardigdes gegee.  Dit 
geskied by die volgende sinodesitting, die 
sogenaamde klein sitting.  Dit is ’n korter sitting en 
persone kry geleentheid om by die sake betrokke 
te raak.  Hierdie sitting kan ongeveer 18 maande 
na die vorige sitting plaasvind. 
 
 

 
 
 
 
 
 
21.3.4 Hierna werk die Diensgroepe aan die 
prioriteitsake en rapporteer terug tydens die 
volgende – die groot – sinodesitting.  Tydens die 
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sitting word ook ’n nuwe Sinodale Diensraad 
aangewys en die afgevaardigdes begin om sake 
vir die nuwe termyn op die tafel te plaas. 
 

2.32 PRIORITEITSAKE 
 
2.32.1 Die prioriteitsake is die Agenda vir hierdie 
sitting.  Dit is mos: 
 
God in die middelpunt 
Christelike lewenstyl 
Daadgetuienis 
 
2.32.2 Die tema wat die Sinodale Diensraad 
geformuleer het, is Lewens wat van God vertelLewens wat van God vertelLewens wat van God vertelLewens wat van God vertel.  Dit 
kan soos volg uitgebeeld word: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.33 ONTWERPSPAN - LEDE VAN 
 
Dr Johan van Schalkwyk - Voorsitter 
Dr Ferdie Clasen 
Me Elize Bezuidenhout 
Ds Henry van der Schyff 
Ds Piet Hattingh 
Ds Jaco van Niekerk 
Ds Willem Esterhuizen 
Ds Freddie Schoeman 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Johan van Schalkwyk Ferdie Clasen Elize Bezuidenhout Henry van der Schyff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Piet Hattingh Willem Esterhuizen Freddie Schoeman Jaco van Niekerk 
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3.  'N LEWE MET GOD IN DIE MIDDELPUNT 
 
 

 
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 
 
Punt vyf:   Die aanbevelings by Punt 3.7 word hanteer. 
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3.   'N LEWE MET GOD IN DIE MIDDELPUNT 
 
 
 

3.1 INLEIDING 
 
3.1.1 In 'n onderhoud met die bekende 
leierskaps- en sakeguru, dr Peter Senge, het hy, 
op die vraag waarom boeke oor Budhisme 
gewilder is as boeke oor die Christelike geloof, die 
volgende opmerking gemaak: 
 
I think it's because Buddhism presents itself as a 
way of life, and Christianity presents itself as a 
system of belief.  So I would want to get Christian 
ministers thinking about how to rediscover their 
own faith as a way of life, because that's what 
people are searching for today.  That's what they 
need most. 
 
3.1.2 Tydens die Voetsool sinodesittings wat 
gedurende die laaste kwartaal van 2008 gehou is, 
het talle lidmate hulle instemming hiermee betuig; 
nie noodwendig in soveel woorde nie, maar in 
gesindheid en oortuiging.  Uit die terugvoer het dit 
duidelik geblyk dat daar 'n begeerte is om verder 
en dieper te beweeg as bloot die verstandelike 
instemming met bepaalde waarhede, hoe 
belangrik dit ook al mag wees. 
 
3.1.3 In sy jongste boek, So Beautiful, maak 
Leonard Sweet 'n onderskeid tussen propositional 
faith en relational faith.  Die waarheid van die 
Christelike geloof is nie soseer gesetel in 
leerstellings nie maar in verhoudings, veral die 
verhouding met Jesus wat gesê het: Ek is die 
waarheid. Vir die Christen is die waarheid 'n 
Persoon, naamlik Jesus, met wie 'n mense in 
verhouding tree, en nie bloot maar net 'n klompie 
proposisies nie.   
 
3.1.4 Lidmate voel instinktief aan dat om bloot 
maar net godsdiens te beoefen nie eintlik die 
wesenlike van die evangelie raakvat nie.  Hulle wil 
meer wees as maar net gelowiges.  Hulle wil 
dissipels wees; dit wil sê mense wat elke dag in 'n 
verhouding met die opgestane en lewende 
Christus leef.   
 

3.2 VOETSOOL SINODESITTINGS 
 
3.2.1 Die sinodegangers by die Voetsool 
sinodesitting het baie tyd en aandag afgestaan aan 
die  noodsaak daarvan om ons verhouding met 
God primêr te maak.  Dit word bevestig deur 
enkele uittreksels uit die terugvoer wat van die 
Voetsool sinodesittings ontvang is: 
 

Ware bekering en dissipelskap 
 
Bekeer, volhard en groei geestelik deur praktiese 
riglyne van die Woord te volg. 
 
Help gemeentes / lidmate om weer in 'n 
persoonlike verhouding met God te kom 
 
Kweek lidmate wat in 'n persoonlike verhouding 
met die Here leef 
 
God self moet weer die agenda word 
 
Geestelike verdieping 
 
God se genade moet weer sentraal staan 
 
Verhouding met God is eerste prioriteit 
 
Kerk begin by die begin - Jesus 
 
3.2.2 Met die evaluerings- en prioritiserings-
proses wat aan die einde van elke voetsoolsitting 
plaasgevind het, het hierdie sake telkens baie 
hoog geëindig.  Uiteindelik, in 'n finale sifting wat 
deur die Sinodale Diensraad gedoen is, is hierdie 
saak as die hoogste prioriteit in die Oostelike 
Sinode geïdentifiseer. 
 

3.3 TERREINVERKENNING 
 
3.3.1 Dit is 'n relatiewe eenvoudig saak om die 
belangrikheid daarvan om God in die middelpunt 
van ons lewens te plaas te bevestig en te verklaar; 
om dit in die praktyk te bevorder is egter heelwat 
meer kompleks en verg 'n radikale herbesinning 
oor waarmee ons as kerk onsself mee besig hou.   
 
3.3.2 Die vraag wat op die Oostelike Sinode (as 
Sinode vir gemeentes) se tafel is, is: Hoe kan die 
Sinode gemeentes help om hulle lidmate te 
bemagtig om met God in die middelpunt van hulle 
lewens te leef? 
 
3.3.3 Om hierdie vraag te beantwoord, is dit 
nuttig en noodsaaklik om die vraag wat op elke 
lidmaat se hart hieroor is, in ag te neem: Hoe leef 
ek as 'n dissipel tussen ander dissipels in die 
wêreld? 
 
3.3.4 Dietrich Bonhoeffer is seker een van die 
teoloë wat die hardste en die diepste oor die 
konsep van dissipelskap nagedink het.  Dit het die 
hart van die kurrikulum by die teologiese seminaria 
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van Zingst en Finkenwalde (1935-1937), waarvan 
hy die direkteur was, gevorm.   
 
3.3.5 Bonhoeffer het met die term dissipelskap 
die leerstukke van geloof, regverdigmaking en 
heiligmaking onder een konsep verenig.  Sy 
sleutelformule was: slegs hy wat glo is 
gehoorsaam, en slegs hy wat gehoorsaam is, glo.  
Hiermee het hy die genoemde leerstukke uit die 
dogmatiekboeke gehaal en in die arena van die 
praktiese lewe van elke dag geplaas.  Sy biograaf, 
Eberhard Bethge stel dit so: Indeed the aim is to 
divest it of cheap verbalism and to rediscover and 
restore to it its full value. 

 
3.3.6 As ons vandag dieselfde wil doen en 
lidmate help om God in die middelpunt van hulle 
totale lewens te plaas, moet ons heel prakties 
gaan kyk na spesifieke geleenthede wat ons kan 
benut om die harte en gedagtes en gedrag van 
lidmate te vorm.  Ons moet verder die vraag vra na 
die maniere (in terme van metodes en 
hulpmiddels) waarop ons elke geleentheid kan 
benut. 
 
3.3.7 Hieronder is 'n matrikstabel wat 'n 
voorlopige uiteensetting gee van sodanige 
geleenthede en moontlike maniere en metodes: 
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3.3.8 Hierdie matriks onderskei tussen twee 
hoofsake: die geleenthede wat benut kan word 
waartydens  gelowiges kan leer hoe om God die 
middelpunt van hulle lewens te maak; en die 
verskillende metodes wat gebruik kan word by 
hierdie onderskeie geleenthede. 
 
3.3.9 Hierdie matriks bied slegs 'n aanduiding 
van wat moontlik is en gaan aanspraak op 
volledigheid word gemaak nie. 
 

3.4  GELEENTHEDE 
 
3.4.1 Eredienste 
 
Die weeklikse eredienste van gemeentes is seker 
binne die konteks van die huidige kerklike lewe die 
vrugbaarste geleentheid om lidmate te help om 
naby aan die Here te kom.  Die gebruik van 
metodes soos musiek, rituele en simbole, gebed, 
die verantwoordelike gebruik van die Skrif en die 
konstante vertelling van die geloofsverhaal deur 
middel van die kerklike jaar is alles manier waarop 
hierdie geleentheid benut kan word. 
 
3.4.2 Vergaderings en prosesse 
 
'n Tweede konteks waarbinne veral 
gemeenteleiers gehelp kan word om God in die 
middelpunt te stel, is vergaderings en ander 
prosesse soos beplannings- en 
begrotingsprosesse.  Dit is veral die metodiek en 
praktyk van geloofsonderskeiding wat hier 'n 
belangrik rol kan speel.  Die boeke 
Luistervergaderings kan in hierdie verband nie 
sterk genoeg aanbeveel word nie. 
 
3.4.3 Kleingroepe 
 
Kleingroepe soos selgemeentes, omgeegroepe, 
diensgroepe ensovoorts het in die laaste tyd 
onontbeerlik geraak in die geestelike groei van 
gelowiges.  Die meeste metodes kan met vrug 
tydens die byeenkomste van kleingroepe 
aangewend word. 
 
3.4.4 Huisgesinne 
 
Die huisgesin is die primêre groep waarbinne 
geloofsvorming plaasvind.  Daar is dalk in die 
verlede ten koste van die huisgesin meer klem 
gelê in die werksaamhede van Sinodes en 
gemeentes op eredienste en kleingroepe.  Lidmate 
is dalk in die proses onder indruk gebring dat die 
groter byeenkoms groter geestelik groei bevorder.  
Indien dit so is, behoort hierdie wanpersepsie in 
die toekoms reg gestel te word. 
 

3.4.5 Kampe, retreats en konferensies 
 
Hierdie geleenthede bied aan 'n gelowige 
gefokusde tyd, weg van normale werks- en 
gesinsverpligtinge, om aandag te skenk aan hulle 
verhouding met die Here.  Daar behoort gereeld 
sulke geleenthede op 'n gemeente se kalender te 
verskyn. 
 
3.4.6  Binnekamer 
 
Die binnekamer bied die plek vir 'n individu om aan 
sy / haar persoonlike verhouding met die Here te 
werk.  Daaglikse tye van afsondering en stilte 
behoort deel van elke gelowige se geloofspraktyk 
te wees.  Dit is ook een van die praktyke wat 
waarskynlik tans baie afgeskeep word. 
 
3.4.7  Elke dag 
 
Om gelowiges te help om deur die loop van hulle 
alledaagse lewe elke dag (by die werk, voor die 
skottelgoed, by die skool, voor die strykplank, in 
die fabriek, op die landerye ensovoorts) die 
teenwoordigheid van die Here te beleef, kan baie 
help om God konstant in die middelpunt van hulle 
lewens te plaas. 
 

3.5 METODES 
 
Die lys van "metodes" of "geloofspraktyke" wat 
hierbo in die matriks gegee word, kan waarskynlik 
heelwat uitgebrei word.  Dit is die beoefening van 
hierdie geloofspraktyke wat die Christelike geloof 
deel maak van die alledaagse lewe van 'n 
gelowige; wat van die Christelike geloof 'n 
lewenswyse maak in stede van 'n droë en 
oppervlakkige geloofsisteem. 
 

3.6 PRAKTIESE VOORSTELLE 
 
3.6.1 Eredienspakkette 
 
Eredienspakkette is pakkette wat bestaan uit 
preeksketse, kinderdiensmateriaal, huisgodsdiens-
riglyne, kleingroepbyeenkomsriglyne ensovoorts 
wat vir 'n aantal weke oor 'n bepaalde tema 
handel.   Die beginsel van herhaling en versterking 
in die geloofsvormingsproses word hier toegepas.  
Dit wat in die erediens gebeur, word herhaal en 
versterk ook in ander kontekste. 
 
3.6.2 Inligting 
 
Geselekteerde en toepaslike inligting in bevatlike 
vorm moet aan gelowiges beskikbaar gestel word.  
Boeke, pamflette en inligtingstukke kan van nut 
wees terwyl die elektroniese media (webtuistes, 
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blogs ensovoorts) waarskynlik tans ernstig 
onderbenut word. 
 
3.6.3 Retreatmateriaal 
 
Materiaal wat gedurende retreats gebruik kan 
word, kan opgestel en versprei word.  Indien meer 
mense deur hierdie materiaal bemagtig kan word 
om retreats aan te bied, sal meer retreats 
plaasvind wat meer mense betrek. 
 
3.6.4 Stiltetydriglyne 
 
Om 'n stiltetyd in te rig wat meer is as maar net 'n 
stukkie lees en bid is nie 'n vaardigheid wat volop 
is nie.  Materiaal kan ontwikkel word wat lidmate 
help om stiltetyd sinvol in te rig met behulp van 
onder andere  toepaslike rituele en simbole.  Die 
sogenaamde "Liturgy of the Hours" en die Lectio 
Divina manier van omgang met die Skrif kan ons 
dalk hiermee help. 
 
3.6.5 Geestelike dissiplines 
 
Predikante behoort opgelei te word in die 
beoefening van geestelike dissiplines ten einde 
hulle in staat te stel om lidmate hiermee te begelei.   
(Vergelyk punt 3.8)  Geestelike dissiplines vorm 
mense se karakter, help hulle om werklik 
bewustelik te lewe en om God se teenwoordigheid 
te ervaar.   
 
3.6.6 Geloofsonderskeiding 
 
Tydens die Voetsool sinodesittings is 'n sterk 
behoefte uitgespreek om die leierskap van 
gemeentes te bemagtig om dieselfde proses wat 
by hierdie sittings gevolg is ook in gemeentes te 
kan doen.  Om hierdie behoefte te vervul kan 
werkswinkels in hierdie verband aangebied word.  
Die boek Luistervergaderings en kursusse daaroor 
kan ook oorweeg word. 
 

3.7 AANBEVELINGS 
 
3.7.1 Die Sinode stel 'n Diensgroep saam 
wat moontlike metodes en hulpmiddels kan 
ondersoek en ontwikkel.   
 
Prakties beteken dit: 
Een:  Die eerste byeenkoms van die werkgroep 
vind verkieslik nog gedurende 2009 plaas.   
 
Twee: Persone wat belangstel om aam te werk 
vergader op die plek aangedui. 
 
Drie: Freddie Schoeman tree as sameroeper 
op. 

3.7.2  Die Sinode doen 'n oproep op 
gemeentes om 'n hoë prioriteit aan hierdie saak 
toe te ken in die komende jare. 
 

3.8 GEESTELIKE DISSIPLINES AS 
DEEL VAN PRIORITEITSAAK – GOD IN 
DIE MIDDELPUNT 
 
3.8.1 Inleidende opmerkings 
 
3.8.1.1 63% van aktiewe lidmate in die VSA is op 
soek na 'n nuwe kerk. Hoekom doen hulle die 
moeite om na 'n nuwe kerk te soek? Een van die 
redes wat hulle gee is omdat die kerk waarin hulle 
is, hulle nie leiding gee en nie voorsien in hulle 
behoefte om geestelik te groei nie. Dit is baie keer 
juis volwasse gelowiges wat voel dat die kerk hulle 
in die steek laat ten opsigte van hulle voortgesette 
geestelike groei. 
 
3.8.1.2 Tog is daar ook jong gelowiges wat 
sukkel om geestelik te groei, omdat daar 
doodgewoon nie geestelike dissipline in hulle 
lewens is nie. Verder sukkel baie gelowiges om 
balans te vind tussen hulle verpligtinge by die 
werk, by die huis en geestelike groei. 
 
3.8.1.3 Verder toon navorsing van die Gallup 
International Institute dat mense na kerke toe gaan 
waar daar van hulle verwag word om geestelik te 
groei (Winseman 2009:106). Daarom moet 
gemeentes aan hulle lidmate terugvoering gee oor 
hulle geestelike groei en sisteme in plek kry waarin 
lidmate die doel van hulle geestelike reis en die 
vordering op hulle geestelike reis met mekaar kan 
bespreek en waar daar terugvoering en rekenskap 
(accountability) is. Daarvoor is geleenthede vir leer 
en groei nodig en geleenthede waar lidmate hulle 
vordering op hulle geestelike reis met 'n mentor 
kan bespreek. 
 
3.8.2 Geestelike dissiplines 
 
3.8.2.1 Die klassieke geestelike dissiplines kan 
gelowiges help om doelgerig geestelik te groei. Dit 
word gedefinieer as “gewoontes in ons lewe wat 
ruimtes skep om God te beleef en geestelik te 
groei.” 
 
3.8.2.2 “Dissipline is dissipelskap” (Le Roux 
2008). Dissipline verg lering, skoling, onderrig en 
oefening en dissipelskap vra navolging. Dissipline 
is ook 'n vrug van die Heilige Gees. 
 
3.8.2.3 Daar is egter 'n groot verskil tussen oefen 
en om jou bes te probeer. Geestelike dissipline is 
nog nie egte spiritualiteit nie, net soos oefening vir 
'n wedstryd nog nie die speel van die wedstryd is 
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nie. Die doel van geestelike dissiplines is ook nie 
om God se guns te wen nie. 
 
3.8.2.4 Innerlike (na-binne gerigte) dissiplines 
Stilte 
Gebed 
Vas 
Studie 
Meditasie 
 
3.8.2.5 Uiterlike (na-buite gerigte) dissiplines 
Eenvoud 
Afsondering 
Diens 
Selfverloëning 
 
3.8.2.6 Gemeenskaplike dissiplines 
Belydenis 
Aanbidding 
Leiding deur die Gees 
Viering 
 
3.8.3 Hoe kan die Sinode gemeentes hierin 
van hulp wees? 
 
Predikante gaan toegerus word in die praktyk van 
geestelike begeleiding aan die hand van die 
klassieke geestelike dissiplines, sodat hulle weer 'n 
sinvolle pad saam met lidmate kan stap ten 
opsigte van voortgesette geestelike groei. 
 
3.8.4 Aksiestappe 
 
3.8.4.1 Na afloop van die sinodesitting sal 'n 

Diensgroep gevorm word uit persone wat 
belangstel om saam te werk aan die ontwikkeling 
van materiaal, sodat gemeentelede gehelp kan 
word om te groei en te verdiep in hulle verhouding 
met God. 
 
3.8.4.2 Die sinodegangers sal tydens die 
sinodesitting aan die verskillende geestelike 
dissiplines bekendgestel word waarna 'n 
tafelgesprek en oefening oor die onderwerp 
gefasiliteer sal word. 
 
3.8.5 Leeslys 
 
Foster, Richard. 1989. Celebration of discipline. 
The path to spiritual growth. 
Foster, Richard. 1985. The challenge of the 
disciplined life. 
Foster, Richard. 1973. Freedom of simplicity. 
Finding harmony in a complex world. 
Jones, Tony. 2005. The sacred way. Spritual 
pratcices for everyday life.  
Keating, Thomas. 2008. Open mind, open heart. 
The contemplative dimension of the Gospel. 
Ortberg, John. 2005. The life you’ve always 
wanted. Spiritual disciplines for ordinary people. 
Grof, Kent Ira. 1993. Active spirituality. A guide 
for seekers and ministers. 
 
 
Ds Freddie Schoeman 
dr Elsje Büchner - 
Sameroepers 
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4.  CHRISTELIKE LEWENSTYL 
 
 

 
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 
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4.  CHRISTELIKE LEWENSTYL 
 
 
 
4.1 DIE SINODE WIL GRAAG HELP 
 
Die Oostelike Sinode het besluit om 'n ondersoek 
te loods om te bepaal wat elke gemeente se 
grootste geestelike behoefte is.  Hierdie 
ondersoek is nie net onder predikante gehou nie, 
maar ook onder lidmate, sodat daar op 
voetsoolvlak geluister is na wat die nood in 
gemeentes en in lidmate se harte is.  Daar het 
sekere duidelike behoeftes na vore gekom, wat 
die Sinode toe gelei het om te beplan hoe om 
hierdie behoeftes ten beste aan te spreek.  Die 
Sinode wil graag 'n dienskneg wees en vir 
gemeentes help om geestelik te groei om so meer 
vrug in die Koninkryk te dra en ook vir God meer 
en beter te verheerlik. 
 

4.2 CHRISTELIKE LEWENSTYL 
 
4.2.1 Een van die belangrikste prioriteite wat in 
hierdie ondersoek aangedui is, is dat lidmate en 
gemeentes sukkel om in die praktyk 'n Christelike 
lewenstyl te handhaaf.  Daar is reeds vroeër 
aandag gegee aan die hele kwessie van moraliteit 
en in opvolging wil die Sinode nou graag hierdie 
saak verder neem. 
 
4.2.2 Die kerk het in baie opsigte sy 
geloofwaardigheid verloor, omdat lidmate se 
lewens nie ooreenstem met hulle woorde en ook 
nie met dit wat God in Sy Woord van ons vra nie.  
Dit is dikwels Christene en kerkmense wat selfs in 
die openbaar in gedrang kom oor hulle integriteit 
en voorbeeldige lewenswyses. 
 
4.2.3 Die gevaar bestaan dat daar net soos in 
Jesus se tyd 'n kerk in die sinagoge kan ontstaan 
wat besig is met vormgodsdiens terwyl mense 
se harte vêr van God af is.  Jesus het juis die 
Fariseërs aangespreek omdat hulle net 
bekommerd was om die skottel se buitekant blink 
en skoon te hou, terwyl daar in die binnekant 
onreinheid, onmatigheid en ongeregtigheid is.  
Jesus wou juis hê dat Sy kerk en Sy volgelinge in 
hierdie wêreld sal uitstaan soos helder skynende 
ligte en dat Sy kerk se goeie werke en 
voorbeeldige lewe 'n getuienis tot eer van God sal 
wees.  Die wêreld moet eintlik gelok word na die 
kerk toe, omdat hulle die opregte liefde en 
heiligheid van God by die Christene sien en 
beleef. 
 
4.2.4 Elke Christen moet 'n dissipel van Jesus 

wees wat kan sê dat ander hulle moet navolg, 
omdat hulle navolgers van Christus is.  Almal 
moet die beeld van Christus in Sy volgelinge kan 
herken.  As iemand wil weet wat is reg of verkeerd 
en hoe om te lewe, kan hulle maar net na Jesus 
se volgelinge kyk.  Daarom het Christene die 
opdrag om die beeld van Christus al meer en al 
duideliker te vertoon en die heiligmaking na te 
jaag. 
 
4.2.5 Die geloofwaardigheidskrisis hang saam 
met kerkgangers wat skynheilig lewe.  Mense 
sien dwarsdeur die uiterlike voorgee en vertoon 
en wil niks met die kerk te doen hê omdat dit lyk 
na 'n klug of godsdienstige speletjie.  Mense gee 
maklik dinge voor wat nie werklik in hulle harte is 
nie.  Daarom het die wêreld nie respek vir 
Christene nie, omdat hulle voorbeelde sien van 
onopregtheid, oneerlikheid, valsheid, 
skynheiligheid en 'n gebrek aan integriteit.  Jesus 
se sterkste uitsprake in die Skrif was juis gewees 
teen skynheiligheid en huigelary. 
 
4.2.6 Ons leef in 'n tyd dat die gesag van die 
Woord afgebreek word en dat mense die Bybel 
aanpas en gebruik net soos hulle wil en dit selfs 
verdraai sodat hulle kan lewe soos hulle wil en nie 
nodig het om te verander nie.  Daarom is dit 
belangrik dat Jesus se volgelinge weer die Woord 
moet leer ken en nog belangriker  om dit te 
gehoorsaam.  As ons sê dat ons vir Jesus liefhet 
dan moet ons Sy Woord eerbiedig, gehoorsaam 
en doen wat God vra.  Die waarhede en beginsels 
van God se Woord staan vir ewig vas en moet 
gehoorsaam word. 
 
4.2.7 Die Bybel verwag dat ons nie 
wedergebore babas bly nie, maar groei na 
volwassenheid.  Dit is 'n opdrag dat vir elke 
Christen om nie 'n geestelike baba te bly nie, 
maar te groei na die volwasse mens in Christus 
Jesus.  Elke volgeling van Jesus moet ingestel 
wees om geestelik te groei en al meer soos Jesus 
te word.  Christene moet weet hoe om geestelik te 
groei en volhardend bly groei sodat hul sal kan 
terugkyk oor 'n pad van verdieping en meer vrug. 
 
4.2.8 God weet dat ons nie Sy volgelinge kan 
wees uit ons sondige ou natuur nie.  Daarom het 
Jesus vir Sy dissipels belowe dat Hy na hulle sal 
terugkom om in hulle te woon en by hulle te wees.  
Met die koms van die Heilige Gees het die 
dissipels se lewe verander en het hulle kragtige 
ligdraers en vrugbare getuies in die Koninkryk 
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geword.  Ons kan nie uit onsself geestelik groei of 
vir mense geestelik help nie.  Slegs as die Heilige 
Gees ons lewe vervul en ons oorwinning kry oor 
ons ou natuur, sal die vrug en die gawes van God 
se Gees in ons lewe verskyn.  Dan sal ons weer 
beleef hoe God in Sy grootheid en almag op 'n 
liefdevolle wyse deur ons werk.  Dit is God self 
wat deur ons die wêreld sal verander en oortuig 
van sonde en die verlossing daarvan. 
 
4.2.9 Dit is daarom belangrik dat elke Christen 
vervul sal wees met die Heilige Gees.  Dit gaan 
egter nie net oor 'n eenmalige belewenis of 
ervaring nie.  Christene moet elke dag wandel 
deur die Gees en leer om tree vir tree 
gehoorsaam te wees aan die leiding van die 
Heilige Gees.  Die Gees van God wil ons lewe 
elke dag en elke oomblik beheer.  Daarom moet 
ons leer hoe om onder beheer van die Gees te 
lewe, te dink, te praat, te oorwin en te doen.  
Slegs as die Gees ons lewe beheers sal ons 
regkry om 'n Christelike lewenstyl suksesvol te 
handhaaf.  Dan sal ons regkry om in alle 
omstandighede te lewe soos Jesus. 
 

4.3 'N HULP PAKKET 
 
4.3.1 Die Sinode het dit goed gedink om 
gemeentes te help om vir 'n tydperk van ses (6) 
weke op 'n Christelike Lewenstyl toe te spits.  Die 
materiaal wat voorberei is, sal vir elke gemeente 
in daardie ses weke in staat stel om toegespits te 
fokus om in hierdie tyd, hierdie verskillende 
fasette van 'n Christelike lewenstyl aan te spreek.  
Dit word as riglyn en hulpmiddel deurgegee, sodat 
elke gemeente dit kan aanpas en verwerk vir sy 
eie behoefte. 
 
4.3.2 Daar is ook besluit om dit so saam te stel 
dat daar gefokus word op die erediens se 
prediking, maar ook op 'n kleingroep bespreking 
tydens daardie week.  Die kleingroep materiaal 
bestaan uit 'n handleiding met vrae en 
Skrifgedeeltes oor die onderwerp wat dan ook by 
die Sondag se prediking aansluit. 
 
4.3.3 Tydens die Sondag wat die betrokke 
onderwerp in die erediens hanteer word, is daar 
ook kindermateriaal beskikbaar wat tydens die 
kategese in 'n groepsbespreking vir die kinders 
kan aangebied word oor dieselfde onderwerp.  Dit 
sou gesprek tussen ouer en kind kon stimuleer en 
ook help dat ouers hulle kinders kan leer om met 
'n Christelike Lewenstyl te lewe. 
 
4.3.4 Daar is ook vir elke dag van daardie 
betrokke week 'n toepaslike Bybelgedeelte wat 
tydens huisgodsdiens gelees kan word.  Daar is 

ook 'n toepaslike vraag wat aansluit by die 
onderwerp en tema van daardie week.  Dit sou 
gesprek in die gesin stimuleer en ook help dat 
daar toegespits in daardie week, gebid en gepraat 
word om 'n spesifieke doel in elkeen se geestelike 
lewe te bereik. 
 

4.4 DIE GEMEENTE SE VOORBE-
REIDING 
 
4.4.1 Hierdie ses weke se fokus op ons 
Christelike Lewenstyl moet ingepas word in elke 
gemeente se kalender waar dit die sinvolste pas.  
Dit is belangrik dat die gemeente voorberei sal 
word om entoesiasties deel te neem om almal in 
te skakel en betrokke te wees by hierdie ses weke 
fokus.  Behalwe om die regte tyd te kies in die 
gemeente, is dit ook belangrik dat goeie en 
deeglike reklame hiervoor gedoen word.  Die 
gemeente program moet liewers 'n jaar voor die 
tyd al oopgehou word sodat die almanak hierdie 
beplanning kan insluit. 
 
4.4.2 Dis belangrik dat hierdie tydperk ook 
deur ernstige en volhardende gebed gedra sal 
word.  Dit is belangrik dat die gebedsaksie in 'n 
gemeente sal beplan op watter wyse hierdie ses 
weke deur gebed voorberei, begelei en met 
nasorg en gebed toegedek sal word.  Spesiale 
gebedsgeleenthede en gebedskettings kan vir 
hierdie tyd gereël word. 
 
4.4.3 Dit is belangrik dat elke wyk vir hierdie 
ses weke voorberei sal word om in groepe te 
vergader om hierdie Bybelstudies deur te werk.  
Daar is vir elke groepleier 'n uitgewerkte 
handleiding asook 'n volledige antwoordstel 
daarby. 
 
4.4.4 Dit sou wonderlik wees as wyke besluit 
om na die ses weke voort te gaan om as 
kleingroepe te bly funksioneer.  Andersins sou dit 
goed wees as 'n gemeente almal wat wil aanhou 
om in kleingroepe te funksioneer, bymekaar bring 
en herindeel in permanente kleingroepe. 
 
4.4.5 Die literatuur moet ook betyds 
beskikbaar gestel word aan die leiers, sodat daar 
goeie voorbereiding kan plaasvind en elke lidmaat 
sy handleiding kan hê om ook voor te berei vir 
groepsbesprekings. 
 
4.4.6 Hierdie pakket moet beskikbaar wees vir 
elke kleingroepleier vir die volwassenes en vir die 
kinders.  Elke huisgesin wat gaan deelneem aan 
die kleingroepe moet ook so 'n pakket ontvang ter 
wille van die kleingroep bespreking en die 
huisgodsdiens. 
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4.4.7 Daar moet positief oor gepreek word en 
'n entoesiasme en 'n opgewonde gees opgewek 
word, sodat elke lidmaat sal voel dat hy graag 
betrokke wil wees in hierdie ses weke se fokus op 
die vorming van 'n Christelike Lewenstyl. 

 
4.5 DIE INHOUD VAN DIE PAKKET 
 
Tema Een  -  Leef voorbeeldig en vertoon die 
beeld van Christus 
Preek: Galasiërs 5:16-26.  'n Nuwe lewenstyl.  
Vrug van die Gees. 
Kinderles: Vrug van die Gees. 
Kleingroep handleiding en antwoordstel:  Vrug 
van die Gees. 
 
Tema Twee  -  Leef geloofwaardig en nie 
skynheilig nie 
Preek:  Matteus 23:13-28.  Deursigtig of 'n 
dubbele lewe? 
Kinderles:  Binne en buitekant vir Jesus. (Lukas 
18:9-14) 
Kleingroep handleiding en antwoordstel:  
Vormgodsdiens of 'n persoonlike verhouding? 
 
Tema Drie  -  Leef die beginsels van die Woord 
en bly in alles gefundeerd op die Skrif 
Preek:  1 Timoteus. 3:14-4:2.  Hou vas aan die 
waarheid. 
Kinderles: My wonderlike Bybel. 
Kleingroep handleiding en antwoordstel:  God 
praat deur die Woord. 
 
Tema Vier  -  Groei na volwassenheid en moenie 
babas bly in Christus nie  
Preek:  Hebreërs 5:11-6:3.  Laat ons nie geestelik 
stilstaan nie. 
Kinderles: Nader aan Jesus. 
Kleingroep handleiding en antwoordstel:  
Wees soos Jesus. 
 
Tema Vyf  -  Laat die Heilige Gees toe om jou 
lewe te vervul 
Preek:  Handelinge 2:1-4.  Vervul met die Heilige 

Gees. 
Kinderles: Heilige Gees krag. 
Kleingroep handleiding en antwoordstel:  
Geesvervulling as 'n vertrekpunt. 
 
Tema Ses  -  Lewe elke dag in gehoorsaamheid 
aan die leiding van die Heilige Gees 
Preek:  Galasiërs 2:11-14.  Leef elke dag 
Geesvervuld. 
Kinderles: Kies net vir Jesus. 
Kleingroep handleiding en antwoordstel:  
Wandel deur die Gees. 
 

4.6 SEËNBEDE 
 
Mag die Here hierdie materiaal gebruik om lewens 
te verander.  Geen program kan mense se harte 
verander nie, net die Gees van die Here kan.  
Kom ons vertrou die Here om nuwe lewe, 
geestelike groei en verdieping in ons gemeentes 
te bring wat groei, vrug en verheerliking van God 
se naam sal bewerk.  Mag die Here elke 
gemeente deur hierdie ses weke se fokus so 
aanraak dat sy heerlikheid op nuwe maniere sal 
begin skyn en dat die nuwe lig hier aan die 
oostelike deel van die land so sal uitkring dat dit 
die hele land sal raak! 
 

4.7 DEELNAME 
 
4.7.4 Die bedoeling is dat die projek uit die 
gemeentes vir die gemeentes gedoen word.  
Daarom is elkeen welkom om hieraan saam te 
werk. 
 
4.7.2 Persone wat aan die projek wil 
deelneem, moet asseblief sorg dat hulle 
besonderhede tydens (of na) die sinodesitting 
ingehandig word. 
 
Dirkie van der Spuy - 
Sameroeper van die Diensgroep 
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5.  DAADGETUIENIS 
 
 

 
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 
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5.  DAADGETUIENIS 
 
 
 
5.1 HOE ONS DAADGETUIENIS 
SIEN 
 
5.1.1 Tydens voetsool sinodesittings het 
Daadgetuienis na vore getree as een van die 
prioriteitsake waaraan die Sinode moet aandag 
gee.  Heelwat deelnemers het gevra dat nood, 
gemeenskapontwikkeling, werkskepping en 
barmhartigheid aandag moet kry.  Dalk is een van 
die redes omdat die probleem so groot is dat 
individuele gemeentes voel hulle kan maar 
bittermin doen om verskil aan hierdie uitdaging te 
maak. 
 
5.1.2 Dit is inderdaad so dat 'n groter struktuur 
(soos 'n Sinode) nodig is om die uitdaging en 
behoeftes op 'n hoër of dieper vlak aan te spreek, 
wat op 'n klein skaal nie kan gebeur nie. 
Terselfdertyd is dit die gebruik by ons Sinode om 
gemeentes te versterk en te bemagtig, en nie om 
'n groot en lomp sinodale struktuur op die been te 
bring nie.  Ons Sinode bestaan ter wille van 
gemeentes! 
 

5.2 OP WATTER WYSE DIE SINODE 
GEMEENTES HIERIN VAN HULP KAN 
WEES 
 
5.2.1 Die Sinodale Diensraad het maniere 
bedink om die gemeentes en ons Sinode se 
kapasiteit uit te bou om nood meer omvattend te 
kan aanspreek (en aandurf).  Onder die oplossings 
was dat ons 'n noodfonds geskep het wat 
beskikbaar sal wees om ten tyde van groot 
tragedies of rampe (soos byvoorbeeld die 
zenofobie verlede jaar) onmiddellik te kan ingryp – 
veral ook om dienste en organiseerders in die veld 
te kry. 
 
5.2.2 'n Tweede oplossing was om te begroot 
om kapasiteit en kundigheid van tyd tot tyd in te 
koop om 'n groter projek geloods te kry, wat dan 
mettertyd deur gemeentes 
oorgeneem kan word of 
selfstandig kan begin 
funksioneer. 
 
5.2.3 Derdens is ons 
hernude naby verhouding 
met die Christelike 
Maatskaplike Raad (CMR) 
al klaar 'n groot 
verbetering gebring, en 

baat ons ook in ons samewerking by die CMR se 
kundigheid en infrastruktuur:  Die CMR is 
byvoorbeeld die enigste maatskaplike oraganisasie 
wat funksioneer in die sogenaamde "deep rural 
areas," en verstaan boonop samewerking met 
staat en plaaslike regerings.  
 

5.3 KINDERPROJEK 
 
5.3.1 Die kinderprojek is een van twee projekte, 
wat ons in die volgende paar maande organiseer, 
en waarin ons graag gemeentes betrek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2 Ons is oortuig dat gemeentes 'n positiewe 
verskil aan kinders (en gevolglik ook gesinne) kan 
maak, en dat ons waarskynlik reeds kaspasiteit in 
ons gemeentes het.  Ons wil 'n uitdaging aan 
onsself stel om op een of ander manier 'n verskil te 
maak aan die lewens van 100 000 kinders, wat 
weer soveel as 1 miljoen Suid-Afrikaners kan raak. 
 
5.3.3 Gemeentes en predikante doen reeds 
heelwat werk in hierdie verband:  Daar is die 
CHICS-projek in Lusaka (Mamelodi), kleuterskool-
programme soos die van die VGKSA in 
Middelburg, en meeste gemeentes is betrokke by 
staatskole, privaatskole, kleuterskole, 
naskoolsentrums, kinderhuise en township 
creche’s.  Ons is waarskynlik nie ver van die 100 
000 getal nie. 
 
5.3.4 Vir 'n eerste rondte beplan ons 'n 
"kinderkongres" vir later vanjaar waartydens ons 
rolspelers die geleentheid wil bied om netwerke te 
sluit, projekte en produkte verduidelik, en raad uit 
te ruil.  Dit sal verder geneem word in 'n 
voortgaande program van studie en 
implimentering.  Vanselfsprekend loop hierdie 
projek in samewerking met die CMR en VGKSA  
(en ander relevante organisasies).  
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5.3.5 Kom luister of neem deel – ons hoor 
graag van bestaande verhoudings met skole en 
kleuterskole, en ook van programme wat 
aangebied word. 
 

5.4 NKHENSANI SENDINGSTASIE 
 
5.4.1 'n Tweede projek wat ons tans ondersoek, 
is om weer die Nkhensani Sendingstasie, in 
samewerking met die plaaslike VGKSA te 
ontwikkel. 
 

 
5.4.2 Hierdie sendingstasie het 'n lang 
geskiedenis met ons Sinode, maar het die laaste 
jare verval. Daar is moontlikhede om te kyk of ons 
nie weer van die onderwys- en 
gesondheidsdienste daar op die been kan bring 
nie. 
 
5.4.3 'n Aantal gemeentes het aangedui dat 
hulle in so 'n projek sou belangstel.  Die idee is dat 
ons help om die projek aan die gang te kry en om 
'n netwerk van gemeentes daar te stel wat die 
projek kan oorneem.  
 
5.4.4 Volgens voorlopige gesprekke blyk dit 'n 
baie interessante moontlikheid te wees, wat self op 
ander plekke gedupliseer kan word.  
 
5.4.5 Ons gee graag meer inligting tydens die 

sinodesitting. 
 

5.5 WOORDGETUIENIS 
 
5.5.1 'n Tweede saak, wat ook tydens die 
Voetsool sinodesittings na vore gekom het, is 
Woordgetuienis.  Baie deelnemers het sterk gevoel 
dat ons nie net mense moet kosgee nie, maar ook 
met hulle moet praat! 
 
5.5.2 Ons is van mening dat Daadgetuienis en 
Woordgetuienis nie maklik is om van mekaar te 
skei nie – en dit hoort ook so.  Eenersyds 
veronderstel en verkondig ons dade die evangelie 
op 'n baie kragtige manier; andersyds veronderstel 
evangelisasie nie net woorde nie.  Ons hou van die 
konsep "Diensgetuienis" wat beide woord- en 
Daadgetuienis as 'n enkele pakket sien; ons 
Daadgetuienis verkondig ook die evangelie! 
 
5.5.3 Tydens die sitting gaan ons wel 
geleentheid gee vir verskeie getuienis 
mobiliserings instansies om hulle kursusse aan 
afgevaardigdes bekend te stel. Gaan kyk gerus, 
onderhandel met die organisasie (Kingfisher, 
Harvest Evangelism, EE III, ensovoorts) om die 
regte pakket vir u gemeente te kry. 
 
5.5.4 Die Algemene Sinode se Algemene 
Diensgroep Diens en Getuienis (ADD) en 
Algemene Diensgroep Gemeenteontwikkeling 
(ADGO) organiseer ook vir volgende jaar 'n "jaar 
van evangelisasie."  Die riglyne en inligting wat 
hieruit vloei sal aangestuur word aan gemeentes, 
en waar nodig sal nuwe produkte vir ons Sinode 
ontwikkel word. 
 
Dr Arno Meiring en  
Diensspan vir Getuienis 
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6.  BEDIENING VIR AANBIDDING 
 
 

 
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  
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6.  BEDIENING VIR AANBIDDING 
 
 
 
6.1 AGTERGROND 
 
6.1.1 Wat is die grootste behoefte onder 
lidmate van die kerk wat die kerk as kerk moet en 
kan vervul? Oor die algemeen ervaar mense 
vandag behoeftes rakende finansies, gesinne, 
werk en beroep, huwelike, vriendskappe en 
verhoudings. Daarby word lidmate dikwels ook 
blootgestel aan buitengewone gebeurtenisse en 
omstandighede soos trauma, hartseer, verlies, 
sterftes wat gevoelens soos frustrasie, woede, 
terneergedruktheid en depressie veroorsaak. Die 
sosiale nood van ons land gryp ook baie mense 
aan die hart: HIV/VIGS, armoede, drank- en 
dwelmmisbruik en, natuurlik, misdaad. Onder 
lidmate van die NG Kerk is daar ook sake soos 
regstellende aksie, grondhervorming en die 
bedreiging van Afrikaanse volks- en kultuureie. 
Houdings en ingesteldhede van lidmate wek ook 
groot kommer by kerkleiers: rassisme, 
vreemdelinghaat, selfsug, magsug en hebsug. 
 
6.1.2 Kan die kerk iets aan al hierdie genoemde 
kwessies doen? Móét die kerk iets hieraan doen? 
Die antwoord is ondubbelsinnig: ja. Daar is baie 
wat die kerk hieraan kan doen en, as ons 
gehoorsaam wil wees (Matteus 25), ook moet 
doen. 
 
6.1.3 Die vraag is egter: wat maak die kerk 
anders as al die ander rolspelers op die 
maatskaplike toneel; anders as 'n politieke party, 'n 
welsynsorganisasie, 'n opvoedkundige instansie of 
'n staatsdepartement? Die antwoord: geloof. Maar 
dan: geloof as 'n bepalende en vormgewende 
faktor in ons daaglikse besluitneming, optrede en 
woorde.  Deur dit wat ons doen en nie doen nie, 
gee ons vorm aan die wêreld rondom ons. As ons 
as kerk die wêreld wil verander, dan moet die 
lidmate van die kerk as veranderde mense 
veranderend inwerk op hulle omgewing: hulle 
gesinne, hulle werkplek, hulle sosiale 
betrokkenheid. 
 
6.1.4 As daar een ding is waaraan die kerk as 
kerk moet en kan aandag gee, is dit: 
geloofsvorming. Die saak van geloofsvorming kan 
ook ander name dra, byvoorbeeld: geestelike 
vorming (spiritual formation), dissipelskap, 
geestelike groei wat lei tot geestelike 
volwassenheid ens. Hierdie saak lê op geen 
ander samelewingsinstansie se terrein behalwe 
dié van die kerk nie. Dit is uitsluitlik die kerk se 
verantwoordelikheid. 

 
Ons kan dus met stelligheid sê dat dit seker een 
dié grootste prioriteite op die kerklike agenda 
behoort te wees.  Hoe kan mense se geloof 
gevorm word? 
 

6.2 'N GOEDGEFUNDEERDE 
KENNIS VAN DIE SKRIF 
 
6.2.1 Die eerste en 
vernaamste manier 
waarop mense se geloof 
gevorm word, is deur die 
Skrif. Deur die werking 
van die Gees word 
lidmate, wanneer hulle 
met die Skrif besig is, 
beweeg tot verandering van denke, ingesteldheid 
en optrede.  
 
6.2.2 'n Kritiek-belangrike manier om met die 
Skrif besig te wees, is deur 'n diepgaande 
wetenskaplik gefundeerde studie van die Skrif te 
maak. Só 'n studie kweek volwasse gelowiges wat 
die winde van dwaalleer kan weerstaan en die 
stemme van slinkse en listige dwaalleraars van dié 
van die waarheid kan onderskei. Die inligtings 
ontploffing veroorsaak dat 'n konstante stroom van 
twyfelagtige teorieë via die internet, CD's en DVD's 
op lidmate se lessenaars en in hulle in-mandjies 
beland.   
 
6.2.3 'n Wetenskaplik gefundeerde studie van 
die Skrif beteken nie dat lidmate nou skielik 
Bybelwetenskaplikes moet word nie, maar dat 
hulle gemaklik toegang sal hê tot verantwoordelike 
uitlegmetodes en –resultate. Lidmate moet 
toegerus word om die Skrif vir hulleself te 
interpreteer en die stem van die Here self te hoor 
wanneer hulle die Bybel lees. 
 
6.2.4 Die Bybel is 'n bundel antieke dokumente 
wat dit vir die moderne mense soms moeilik maak 
om te verstaan. Die Woordwyser II Bybel in 
Konteks wil die gelowige Bybelleser help om God 
se stem helder en duidelik te hoor deur die konteks 
van die Bybelgeskrifte te ontsluit.   
 
6.2.5 Om die Bybelleser te help om die groot 
prentjie van die Bybel se ontstaanstyd raak te sien, 
bied die Woordwyser II Bybel in Konteks die 
volgende hulpmiddel: van 'n Dag-tot-dag 
Bybelleesprogram vir ernstige Bybellesers. Dit 
bevat: 
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Deeglike inleidings en agtergrondsketse. 
Verklarings van korter gedeeltes (in dagstukkie-
formaat). 
Riglyne vir kleingroepriglyne gebaseer op die 
luistersiklus van die Seisoen van Luister. 
Agtergrond oor die verskillende seisoene van die 
kerklike jaar. 
  
6.2.6 Wat die toekoms van Woordwyser betref, 
merk ons 'n verskuiwing in die behoeftes van die 
mark. Die 40-dae program van Rick Warren het 
die behoefte aan 'n pakket van hulpmiddels 
geskep wat oor 'n beperkte tyd van 'n 5-7 weke 
strek. Daarom sal daar volgende jaar gewerk word 
om Woordwyser in 'n aantal sodanige pakkette te 
omskep om in hierdie behoefte te voldoen. 
 
6.3 EREDIENSTE – GELEENTHEDE 
OM DIE LEWENDE GOD TE ONTMOET 
 
6.3.1 Net soos wat daar 'n vervlakking in 
Skrifinterpretasie ingetree het, so het daar 'n 
vervlakking in erediensbelewing ingetree.  Die 
dumbing down proses waartydens die laagste 
gemene deler gesoek word, is veral in eredienste 
opmerklik. Talle eredienste bestaan uit nie veel 
meer as 'n uitgebreide praise en worship sessie 
met 'n soetsappige boodskappie nie.  
 
6.3.2 Daarom is erediensverryking essensieel. 
Liturgie, prediking, sang en musiek is maar slegs 
maniere om die teenwoordigheid van God op te 
soek, maar moet so ingerig en gebruik word sodat 
dit vir  erediensgangers 'n geleentheid skep tot 'n 
egte ontmoeting met God. Goedkoop effekbejag 
belemmer so 'n moontlikheid. Die emosionele 
belewenis wat lekker sing by 'n mens teweegbring, 
word dikwels verwar met 
die egte werking van die 
Gees.  
 
6.3.3 Gemeentes, 
predikante en lidmate 
moet ondersteun word in 
die ontwikkeling van die 
erediens as 'n egte 
ontmoetingsgeleentheid 
met die lewende God.  'n 
Hulpmiddel wat gebruik 
kan word is:  Eksegetiese 
en liturgiese riglyne vir gemeenteleiers. Dit 
bevat: 
 
Verdere agtergrondinligting en preeksketse vir elke 
Sondag van die jaar. 
Voorstelle vir die inrigting van eredienste wat 
aansluit by die preekskets. 
Voorstelle vir die aanbied van kinderboodskappe 

gebaseer op die preeksketse. 
Visuele materiaal vir gebruik in die erediens op die 
meegaande CD. (Opsioneel) 
Nuutgeskepte liedere vir lofprysing en aanbidding. 
 
6.3.4 Soos hierbo (paragraaf 6.2.6) genoem, 
word daar beplan om in die toekoms 'n aantal 
boodskapreekspakkette te ontwikkel wat bestaan 
uit: 
 
'n Preekskets vir elke Sondag in die reeks met die 
nodige agtergrondinligting en eksegetiese riglyne 
Erediensriglyne (liturgieë) en moontlik ook 
nuutgeskepte liedere wat by die tema van die 
boodskapreeks aansluit 
Kinder- en tienerdiensboodskappe wat aansluit by 
boodskapreeks 
Visuele materiaal wat gebruik kan word (insluitend 
ontwerpe vir plakkate en baniere om die reeks 
bekend te stel) 
Dagstukkies vir stiltetyd en huisgodsdiensriglyne 
vir gesinsbyeenkomste in aansluiting by die 
reekstema 
Riglyne vir kleingroepbyeenkomste in aansluiting 
by die reekstema 
Bybelskoolmateriaal vir die tydperk wat die reeks 
in die gemeente aangebied word. 
 

6.4 GESINNE EN KLEINGROEPE 
 
6.4.1 Die primêre ruimte waarbinne 
geloofsvorming plaasvind, is binne 'n kleiner groep 
bestaande uit significant others waar daar 
diepgaande vertroue en wedersydse aanvaarding 
en liefde teenwoordig is. Gesinne en kleingroepe is 
by uitstek sulke ruimtes.  
 
6.4.2 Hulpmiddel hierbo genoem, kan baie help 
om hierdie ruimtes benut. 
 

6.5 DOOPVIERING 
 
6.5.1 Tydens die sitting van die Oostelike 
Sinode in Oktober 2007 is die Bediening vir 
Aanbidding versoek om 'n werkswinkel te reël met 
die oog op die ontwikkeling van toepaslike rituele, 
formuliere en liturgieë vir doopvierings-
geleenthede. Hierdie werkswinkel het plaasgevind 
op 14 November 2007 in die Sinode huis. Dit is 
opgevolg met nog 'n werkswinkel op 13 Februarie 
2008 by Witbank-Klipfontein en 'n derde 
werkswinkel op 28 Mei 2008 by Moreletapark. 'n 
Vierde werkswinkel is op 10 September by 
Elarduspark gehou. 
 
6.5.2 Tydens hierdie werkswinkels is aan beide 
die teologiese fundering asook die praktiese 
inrigting en liturgiese riglyne aandag gegee. Insette 
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vanuit verskillende gesigspunte en perspektiewe is 
gegee.  Die resultate is soos versoek aan die 
Algemene Diensgroep vir Gemeente Ontwikkeling 
deurgegee en word tans gebruik in die opstel van 
'n verslag wat tydens die volgende Algemene 
Sinode sal dien. 
 
6.5.3 Na aanleiding van die gesprekke, ervaring 
in die praktyk en verder besinning deur die 
persone wat die werkswinkels bygewoon het, het 
die Bediening vir Aanbidding die volgende 
voorlopige riglyne geformuleer vir gemeentes wat 
graag hiermee wil voorgaan: 
 
Een: Aangesien doopviering die viering van 'n 
sakrament is wat reeds bedien is, moet die 
uitgangspunt wees dat doopviering begelei word 
en nie bedien word nie.   
 
Twee: Doopviering is die handeling van die 
lidmaat en nie van die amp nie.  
 
Drie Dit behoort plaas te vind binne 'n gewone 
erediens, en nie by spesiale geleenthede wat 
daarvoor geskep nie.  
 
Vier: Dit wil voorkom of die praktyk van 
onderdompeling by die viering van die lidmate se 
doop die gedagte van herdoop versterk en word 
daarom ontmoedig. 
 
6.6 LIEDSKRYFKOMPETISIE 
 
6.6.1 Die afgelope 5 jaar is die bediening van 
Aanbidding van die Oostelike Sinode besig om 
nuwe liedere bymekaar te maak wat in die kerk 
gebruik kan word. 'n Paar skrywers en komponiste 
uit ons eie geledere het ingespring en hulle 
bydraes instuur en ons kon die afgelope 3 jaar 15 
nuwe liedere en vertalings in ons dagstukkie boek 
(Woordwyser) publiseer. Daar is steeds 
gemeentes wat wonderlike liedere die lig laat sien 
het en daar is 'n tekort aan jeug- en 
pinksterliedere, daarom het die bediening besluit 
om gemeentes en skrywers aan te spoor om 
hierdie nuwe liedere vir die kerk se gebruik 
beskikbaar te stel, en so is die gedagte van 'n 
kompetisie gebore.  
 
6.6.2 Met hierdie musiekkompetisie wil ons 
graag die liederskat van die kerk verruim, want: 
 
Die Liedboek het te min liedere wat op die jeug 
gerig is. 
Liedere wat gedurende Pinkster gesing kan word, 
is beperkend. 
Kersmusiek is deurgesing en nuwe liedere sal 
verrykend wees. 

Koormusiek vir kerkkore is meesal te ambisieus. 
Eietydse Afrikaanse geestelike musiek te kry. 
 
6.6.3 Met die kompetisie hoop ons om: 
 
Lidmate te motiveer om musiek te skryf of in te 
stuur sodat die hele kerk gedien word. 
Ons die Afrikaanse liedereskat van die kerk kan 
aanvul. 
Braakvelde in die kerklike jaar aan te vul met nuwe 
toepaslike liedere. 
Musiek te kry wat deur die hele gemeente gesing 
kan word. 
Lidmate te help om musiek deur die regte kanale 
te stuur ter wille van outeursreg. 
Om 'n feeslied te kry omdat ons sinode 30 jaar oud 
is. 
 
6.6.4 In 'n gesprek met FLAM en VONKK het 
hulle ook hulle samewerking gegee en FLAM het 
selfs 'n borgskap van R10 000 aangebied vir die 
kompetisie. Beide organisasies het ingestem om 
die beoordeling van die musiekinskrywings waar te 
neem. Die kompetisie is uitgeskryf met ses 
afdelings waarin deelgeneem kan word, nl: 
 
FLAM:  Gemeentesang  (musiek vir informele en 
gesinsdienste). 
FLAMMiKIDZ:  Kinderliedere. 
KRUISVUUR:  Kontemporêre kerkmusiek (veral, 
maar nie net, gemik op 'n jonger generasie nie). 
KERSVLAM:  Kontemporêre  meditatiewe liedere. 
KANTORY(KORE):  Liedere wat maklik deur 
gemiddelde kerkkore gesing kan word 
FEESLIED:  'n Lied wat iets van die Sinode/Kerk 
se werk van 30 jaar weergee en deur al die 
gemeentes gesing kan word. 
 
6.6.5 Die sluitingsdatum vir die kompetisie was 
31 Augustus 2009. Elke afdeling se wenner sal 'n 
prysgeld van R 2500.00 ontvang. Elke 
wenkomposisie sal tydens die Oostelike Sinode se 
sitting aan die kerk voorgehou word (hetsy deur 
komponis self of 'n begeleidingsgroep). Al was 'n 
inskrywing nie 'n wenner nie, kan dit nog steeds 
oorweeg word vir publikasie en verspreiding in die 
kerk. Mense het van Gansbaai tot Malelaan reeds 
ingeskryf vir die kompetisie en ons sien met 
verwagting uit na wat tot die liederskat van die kerk 
bygevoeg gaan word. 
 

6.7 SEISOEN VAN LUISTER 
 
6.7.1 Die Seisoen van 
Luister het 'n groot rol gespeel 
in die werksaamhede van die 
Sinode die afgelope 15 
maande.  Die luistersiklus is 
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gebruik om die inrigting van en die uitkomste van 
die Voetsool sinodesittings te fasiliteer en die 
beginsels en waardes van die Seisoen is sterker 
en stewiger gevestig in die harte en gedagtes van 
lidmate.  
 
6.7.2 'n Nuwe produk het ook onlangs verskyn 
na 'n proses van evaluering deur verskeie groepe 
landwyd. Nelis van Rensburg, leier van die 
Seisoen van Luister projek, skryf soos volg 
daaroor: 
 

Grense tussen mense verhoed dat hulle mekaar 
hoor. Dit skep afstand en polarisasie. Dit kweek 
wantroue en versterk 'n gebrek aan deernis. Grense 
veroorsaak dat die oordrag van Christus se liefde 
ingeperk word en die vrye uitdeling daarvan 
verhoed word. Ons is dus seker dat ons moet 
handel met ons begrensdheid. As dit in die weg 
staan van die koms van die Koninkryk en egte 
ontmoetings met mense, moet ons iets daaraan 
doen. 
 
Ons het die afgelope drie jaar baie geworstel met 
Christene se begrensdheid. Waarom is dit so 'n 
algemene neiging dat ons onsself afgrens? Hoe 
deurbreek 'n mens jou begrensdheid? Wat kan ons 
doen om sonder ons vooroordele, onbevange te 
luister na mense? Is dit moontlik om jou vooroordele 
op te skort met die oog op luister? Is daar 
onderliggende vrese waarmee 'n mens moet handel 
wanneer jy na vreemde stemme luister om seker te 
maak dat jy reg hoor? Wat leer die Bybel oor 
bewegings oor grense? Dit is van die vrae waarmee 
'n taakgroep van die Seisoen van Luister al vir lank 
besig is. 'n Verskeidenheid mense is geraadpleeg- 
jong mense, swart- en witmense, vroue, mans, 
mense met verskillende oortuigings. Verskeie 
bronne is geraadpleeg en talle modelle is oorweeg. 
Uiteindelik het ons opnuut verstaan dat die oorsteek 
van grense 'n eg Christelike beweging is. Dit is wat 
Jesus immers doen. Ons het onder meer Jesus se 
ontmoeting met die Samaritaanse vrou by die put 
goed bedink en opnuut geleer wat ware 
dissipelskap beteken. 
 
Ons het deur die hele proses baie geleer oor luister. 
Ons het besef dat mense grense trek om hulleself te 
beskerm. Ja, die meeste van ons grense is 
inderdaad selfgetrekte grense. Baie van die grense 
waaroor ons die ernstigste voel, is nie deur God 
getrek nie, maar is die resultaat van eie angs vir 
verlies. Ons het begryp dat die eerste grense wat 
oorgesteek moet word altyd eie selfgetrekte grense 
is. Oorskreiding van grense vra dus 'n stuk 
selfbekering. Ons het tot die insig gekom dat 'n 
mens inderdaad jou vooroordele kan opskort. Ons 
verstaan ook dat wanneer mense bymekaar broos  

 
is, hulle beter kan hoor. Broosheid skep veilige 
ruimtes waarbinne mense vertroue het dat hulle nie 
gekwets sal word nie, maar verstaan sal word. Ons 
het geleer dat die mense buite die eie kring wat jy 
ontmoet, die bevestigers van jou eie identiteit word.  
Ons het by Jesus geleer dat in die oorsteek van 
grense die vreemde liefde en genade van God 
duidelik sigbaar en tasbaar word. 
 
Ons het 'n keuse gemaak vir 'n bepaalde 
hermeneutiese benadering in ons beweging oor 
grense. Ons verstaan dat mense na die beeld van 
God geskape is. God ontmoet ons deur ander 
mense. Wanneer ons mense ontmoet, is ons dus 
veronderstel om te vra na die betekenis van die 
ontmoeting. Wat kon ons van God sien? Wat het 
God met ons laat gebeur in die ontmoeting? Hoe is 
ek geruk, getroos of geseën in my ontmoeting met 
hierdie mense? Wat moet in my verander? Wat is in 
my bevestig? Ons doen dus eksegese van die 
ontmoetings wat ons met mense het. Onthou: die 
slagspreuk van die Seisoen is: God Praat! Leef 
Luisterryk! Ons het in die eerste bewegings van die 
Seisoen opnuut verstaan hoe God met mense deur 
die Woord praat. Ons het ook verstaan dat Hy ook 
deur ander met ons praat. Ons het hieroor nou baie 
verder gedink. 
 
Die opwindende is dat daar in die ontmoeting met 
mense altyd oor grense beweeg word. Soms is dit 
kulturele- of ekonomiese- of generasie- of 
kerkgrense. Ander kere is dit gewoon oor die grense 
van persepsies en vooroordele. Ander kere is dit oor 
die grense van eie belang. In hierdie bewegings oor 
grense na mekaar kan die stem van God onderskei 
word en is egte navolging die resultaat. 
 
Ons het met al hierdie insigte 'n "groei oor grense 
siklus" geskep met drie bewegings, naamlik 
ontvang-ontgin-ontplooi. Ons het ook 'n proses 
ontwikkel van ses ontmoetings in klein groepies 
waar mense saam bewegings oor grense kan 
beleef. Hierdie groepe kan divers of meer 
homogeen saamgestel word. Johannes 4 word as 
basisteks gebruik  en verhale van ons ontmoetings 
met mense word vertel.  Ons toets in die komende 
kwartaal die plan landswyd in ongeveer 30 groepe. 
Nadat ons die terugvoer uit hierdie groepe verwerk 
het, finaliseer ons die produk vir vrystelling, hopelik 
in September. Ons sal poog om so wyd as moontlik 
opleiding te gee in die benutting van hierdie 
luistervaardighede. Ons hoop die Here sal Groei oor 
Grense ruim gebruik om ons almal te vernuwe  na 
Sy beeld. 
 
Skrywers Chris van Wyk, Frederick Marais en Nico 
Simpson 
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6.8 DIENSSPAN 
 
Freddie Schoeman (Diensleier) 
Hancke van Blerk 
Jaco van Niekerk 
Tertius Erasmus 
Pieter Malherbe 
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7.  BEDIENING VIR GETUIENIS 
 
 

 
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  
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7. BEDIENING VIR GETUIENIS 
 
 
 
7.1 INLEIDING 
 
7.1.1 Die Bediening vir Getuienis 
verteenwoordig die Sinode se Gesig na die 
Wêreld.  In hierdie Bediening wil ons eerstens 
gemeentes help en bemagtig om sinvolle 
getuieniswerk te kan doen. Ons is ook bewus 
daarvan dat sekere werk nie deur 'n enkele 
gemeente onderneem kan word nie, tweedens 
deur middel van netwerke en forums geleenthede 
skep om groter projekte, of projekte en 
gesamentlike belang, aan te pak.  Hierdie sake sal 
ook tydens die Daadgetuienis verslag meer 
toegelig word. 
 
7.1.2 Ons Diensspan het aan die begin van die 
termyn, op 4 en 5 Februarie 2008 'n 
beplanningsbyeenkoms waar ons, in samewerking 
met leiers van die VGKSA se Noordelike Sinode, 
ons konteks, teologiese vertrekpunte en kapasiteit 
verreken het.  Dit het tot gevolg gehad dat ons 
nege Diensgroepe georganiseer het om hierdie 
geleenthede en behoeftes te begin aanspreek.  
Ons agenda is deurlopend weer ge-evalueer en 
aangevul deur die Voetsool sinodesittings.  
 
7.1.3 Ons is baie dankbaar dat die CMR, onder 
leiding van Johann Fourie, en die twee provinsiale 
plaaslike direkteure, Henda van der Merwe en 
Cecile Petzer, ook formeel gekoppel is aan ons 
Bediening en volledig deel uitmaak van ons 
Diensspan.  Hulle insette is besonder kosbaar en 
hulle werk ongelooflik.  Die samewerking het die 
reikwydte en kwaliteit van ons werk beslis versterk. 
 

7.2 PERSONEEL 
 
7.2.1 Die Bediening vir Getuienis is dus 
onderverdeel in nege Diensgroepe, wat elk aan 'n 
spesifieke fokusarea aandag gee. 
 
7.2.2 Ons Diensspan is: 
 
Ekologie:  Diensgroepleier ds Jannie van Eeden.  
Vanaf Julie 2009 het ds Fay Eeden as die nuwe 
Diensgroepleier oorgeneem. 
Praktiese getuienis:  Diensgroepleiers di Louis 
Cloete en Johan Koen.  
Navorsing:  Diensgroepleier me Elize 
Bezuidenhout. 
Ontwikkeling:  Diensgroepleier dr Montagu Murray. 
Christelike leer en lewenstyl:  Diensgroepleier ds 
Erik Immelman. 
Nood:  Diensgroepleiers ouderling Klaus Schultz 

en me Carol Marais. 
Gesamentlike Getuienis wat insluit Kerkeenheid en 
Sinodale Getuienisforum:  Diensgroepleier ds 
Henk Boshoff. 
Missionêre identiteit:  Diensgroepleier dr Arno 
Meiring. 
Families:  Diensgroepleier ds Willie Pietersen. 
Verteenwoordiger vir die Gesamentlike 
Sendingkommissie vir Mosambiek (GSM):  ds Carl 
Louwrens. 
Verteenwoordiger op die Swazilandse 
Sendingkommissie (SwSK):  me Carol Marais. 
Verteenwoordiger op die Gesamentlike Kommissie 
vir die Evangeliebediening in Frankryk (GKEF):  ds 
Hendrik Saayman. 
 

DIENSGROEPE 
 
7.3 EKOLOGIE 
 
7.3.1 Die Diensgroep vir Ekologie is sowat vier 
jaar gelede in die lewe geroep na aanleiding van 
die krisis ten opsigte van die omgewing en 
profetiese roeping wat  die gelowige het ten 
opsigte van sy rentmeesterskap oor God se 
skepping.  Sake wat op die tafel beland het behels 
die omvang van die krisis, het die Kerk hieromtrent 
'n verantwoordelikheid en wat kan die Kerk 
hieromtrent doen.  Hierdie sake het onder andere 
aan die orde gekom deur vier agtereenvolgende 
jare konferensies te hou.  Die doel van die 
konferensies was juis om gemeentes aan te 
moedig om Ekologie diensgroepe in gemeentes op 
die been te bring wat dan hierdie sake sou kon 
begin, behartig en uitbou.  'n Begin is gemaak deur 
inligting oor die krisis op laserskywe deur die hele 
sinodale gebied te versprei.  Dit is opgevolg deur 'n 
daglange konferensie waar prof Ernst Conradie 
van UWK en skrywer van onder andere Rus vir die 
hele Aarde en Waar op dees aarde vind mens God 
as spreker opgetree het.  Die onderwerp het 
gehandel oor of die Kerk 'n verantwoordelikheid 
het ten opsigte van die omgewing.  Die tema by 
hierdie geleentheid was dan ook Kerk en 
omgewing. 
 
7.3.2 'n Tweede konferensie het meer die vorm 
aangeneem van 'n leefstyl kursus wat aangebied 
was deur Skuilkrans gemeente.  By hierdie 
geleentheid is die omvang van die krisis 
beklemtoon deur die vertoon van "An Inconvenient 
Truth" van Al Gore.  'n Vertoning is deur Neels 
Jackson gehou om die wonder van voëls in God se 
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skepping te beklemtoon. By hierdie geleentheid 
wat oor vier Woensdae gestrek het, het prof. Ernst  
 
 

 
 
Conradie ook weer opgetree.  Die geleentheid is 
afgesluit met 'n paneelbespreking deur kundiges. 
 
7.3.3 'n Derde konferensie is gehou met as 
tema: Rykdom in Eenvoud te Skuilkrans 
gemeentesentrum. Die fokus het by hierdie 
geleentheid geval op 'n eenvoudiger lewenswyse 
teenoor die materialistiese lewenswyse wat 
gekenmerk word deur, gierigheid, selfsug en 
materialisme.  Veral gesien in die lig van die eerste 
wêreld se materialistiese ingesteldheid ten koste 
van die derde wêreld. Alle vooruitgang is nie 
noodwendig vooruitgang nie.  As sprekers by 
hierdie geleentheid het opgetree prof Dons 
Kritzinger, drr Attie van Niekerk, Hannes van der 
Walt, di Anton Doyer, Fay van Eeden, mnr Samuel 
Pauw en ds Anton Pienaar.  Die bydraes wat 
gelewer is, het selfs die koerante gehaal en het 
verder wye weerklank gevind waaronder radio 
onderhoude. 
 
7.3.4 'n Vierde konferensie is aangebied in 
Loskop Natuurreservaat naby Groblersdal.  Twee 
diep gelowige natuurbewaarders het opgetree 
naamlik, Jannie Coetzee en Albert Driescher.  Die 
tema van hierdie konferensie was Agter die 
glasgordyn.  Klem het daarop geval dat ons nie 
kan sê dat ons God liefhet, maar nie ook Sy natuur 
nie.  Ons word van die natuur geskei deur allerlei 
soorte "glasgordyne."  Die televisie, rekenaar, 
motor- en huisvensters, kameralense, 
kantoorvensters, glaskaste ensovoorts. Ons sintuie 
raak afgestomp en net sekeres word gebruik.  Ons 
leef al meer in 'n kunsmatige omgewing.  By 
hierdie geleentheid het die konferensiegangers 
diep onder die indruk van die fyn balans van God 
se natuur gekom.  Bome is uitgewys, reptiele is 
ons vriende soos ook die stilte in die veld waar na 
die voëls en ander geluide geluister is.  

Mpumalanga wat as een van die mees besoedelde 
dele ter wêreld bekend staan, het ook van die 
vuilste riviere as gevolg van mynbedrywighede, 
fabrieke en landbou.  Daarom die baie vis- en 
krokodilvrektes.  Die sterrehemel sowel as die 
grond is net so ewe belangrik in hierdie "huis" 
(oikos) waarin ons bly en wat ons as beelddraers 
van God moet oppas.  
 
7.3.5 Natuurbewaring is nie maar net die 
stokperdjie of beroep van 'n paar fanatici nie, maar 
het nou 'n saak vir almal geword.  Daarom dat 
hierdie Diensgroep hom beywer vir 'n Ekologie 
Diensgroep in elke gemeente wat die 
verantwoordelikheid moet neem van die gelowige 
se profetiese roeping ten opsigte van die 
omgewing waarin ons leef.  Ons is immers die 
beelddraers van God wat die skepping moet 
bestuur tot almal se voordeel, ook die nageslagte. 
 
7.3.6 Die afgelope paar jaar het die saak van 
aardverwarming as gevolg van die wanbalans 
tussen koolsuurgas en suurstof al meer prominent 
in die media verskyn, maar ook daarmee saam die 
wanbalans tussen die ryker (grypsug en gierigheid) 
veral ten koste van die armer gemeenskappe.  
Hierdie en baie ander sake noop ons om op te tree 
as gelowiges deur tot berou te kom waar ons, ons 
skuldig maak aan wanpraktyke, gierigheid, 
grypsug en selfverryking ten koste van die 
minderbevooregtes. 
 

7.4 PRAKTIESE GETUIENIS 
 
7.4.1 Mobiliseringsgeleenthede 
 
7.4.1.1 Ons vennootskap met Kingfisher 
Mobiliseringsentrum het besonder goed verloop en 
was instrumenteel in die verskuiwing van 'n aantal 

gemeentes na 'n missionale 
gerigtheid.  Gedurende die 
vyf jaar was Kingfisher 
instrumenteel in elf 
gemeentes binne die 
Oostelike Sinode, sowel as 
gemeentes van die VGKSA, 
AGS, PPK en Metodiste 

Kerke.  Kingfisher Mobiliseringsentrum is steeds 
beskikbaar om gemeentes te mobiliseer na 'n 
missionêre gerigtheid.  Kingfisher gaan egter ook 
die nette wyer gooi en sterk fokus op 'n produk wat 
veral die VGKSA-gemeentes sal begelei tot 
missionêre gemeentes. 
 
7.4.1.2 Enkele gemeentes is ook betrokke by 
Harvest Evangelism wat veral fokus op die 
bereiking van stede met die Evangelie tot 'n totale 
transformasie van gemeenskappe ("city-reaching").  
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Ander mobiliseringsprodukte word ook ondersoek 
wat beskikbaar gestel kan word om gemeentes te 
begelei tot missionêre gemeentes. 
 
7.4.1.3 Die Diensgroep het 'n aantal uitstallers 
genooi wat verskillende missionêre mobiliserings-
produkte beskikbaar stel.  Hierdie uitstallings sal 
tydens die Sinodesitting beskibaar wees en 
sinodegangers word uitgenooi om 'n draai te maak 
vir meer inligting. 
 
7.4.2 Wêreldsending 
 
7.4.2.1 Die gemeentes in die Oostelike Sinode se 
getuienisinligting verskyn op die Sinode se 
webblad (www.sinoos.co.za/gemeentes).  Die 
Diensgroep poog om hierdie inligting beskikbaar te 
stel en op datum te hou, sodat nuwe verhoudings 
en netwerke tot stand sal kom en sodat gemeentes 
mekaar sal inspireer deur die getuienis van die 
Kerk in die wêreld. 
 
7.4.2.2 Die mikpunt is om 'n 
verbruikersvriendelike sisteem te ontwerp wat 
enige gebruiker in staat sal stel om inligting te 
bekom oor enige land, getuienisprojek of tipe 
sendingwerk.  Die Diensgroep poog om die 
inligting op die webblad te hernu en om skakels na 
die gemeentes se getuienisaksies asook ander 
getuienisorganisasies aan te bring.  Gemeentes 
word versoek om inligting oor hul getuienis-
betrokkenheid na Corrie Swanepoel te stuur, e-pos 
getuie@sinoos.co.za. 
 
7.4.2.3 Ons wil graag getuienisse vertel van die 
impak wat individue, groepe en gemeentes in die 
wêreld maak.  Enige sulke getuienisse kan 
aangestuur word om dan gebruik te word in die 
Oosnuus, Familienuus en Kerkbode. 
 
7.4.2.4 Vir verdere inligting en advies, kontak ds 
Johan Koen by koenj@intekom.co.za. 
 

7.5 NAVORSING 
 
7.5.1 Die Diensgroep vir Navorsing, onder 
leiding van Elize Bezuidenhout, het opdrag gekry 
om navorsing te doen oor gemeentes se huidige 
getuieniswerk, om ons in staat te stel om as 
Bediening vir Getuienis, sinvolle produkte te kan 
lewer. 
 
7.5.2 'n Kort vraelys, sal tydens die 
sinodesitting aan afgevaardigdes versprei word 
wat sommer in dié tyd ingevul en terugbesorg 
moet word.  Die vraelys is die eerste rondte van 'n 
kwalitatiewe ondersoek na gemeentes se denke 
en betrokkenheid by getuieniswerk. 

7.5.3 Sodra die inligting verwerk is, sal die 
resultate tydens 'n werkswinkel voorsien en 
bespreek word. 
 

7.6 ONTWIKKELING 
 
7.6.1 Die Diensgroep vir Projekontwikkeling het 
in 2008 gefokus op die geleenthede wat BB-BEE 
moontlik vir gemeentes kan skep om befondsing te 
genereer vir diensgetuienis projekte.  'n Aantal 
uitkomste is bereik. 
 
7.6.2 'n Handleiding vir forums en gemeentes is 
saamgestel met die titel: Breë-Basis Swart 
Ekonomiese Bemagtiging as 'n Geleentheid vir 
Diensgetuienis.  Dit word tydens die sinodesitting 
uitgedeel. 
 
7.6.3 'n Verkorte twee bladsye leesstuk is 
saamgestel om predikante en lidmate wat in die 
sake wêreld betrokke is van hierdie geleentheid 
bewus te maak.  Dit word as deel van die 
Handleiding uitgedeel. 
 
7.6.4 Verskeie beplanningsvergaderings is 
gehou deur die loop van die samestelling van die 
handleiding onder andere met Arno Meiring by 
Skuilkrans-gemeente en met Johan Taute by Lux 
Mundi gemeente. 
 
7.6.5 Verkennende gesprek rakende Breë-
Basis Swart Ekonomiese Bemagtiging (BB-BEE) 
as ŉ geleentheid vir Diensgetuienis is gehou op 
Dinsdag 7 April 2009 om 14:00 tot 17:00 by die 
Universiteit van Pretoria (Teologiese Fakulteit 
Bosch-kamer 2:13).  Hierdie gesprek is die eerste 
stap om die resultaat van die handleiding prakties 
vrugbaar te maak. 
 

7.7 CHRISTELIKE LEER EN 
LEWENSTYL 
 
7.7.1 Dié Diensgroep 
wat oor die leer van Kerk 
dink en werk, het 
geleenthede geskep vir 
predikante om blootstel-
ling oor nuwe en 
relevante onderwerpe te 
kry en voortspruitende 
teologiese kwessies te 
debatteer. 
 
7.7.2 Sprekers, onder andere Johan van der 
Merwe (Publieke Teologie) en Albert Nolan 
(Spiritualiteit) het gesprekke ingelei. 
 
7.7.3 Die Diensgroep het ook deelgeneem aan 
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gesprekke (saam met die Kuratorium) oor 
teologiese opleiding en insette daaroor gelewer. 
 
7.7.4 Later vanjaar volg 'n gesprek oor die 
Doop en 'n werkswinkel oor die lees van tekste. 
 
7.7.5 Kontak Erik Immelman by e-pos 
erikjen@iafrica.com om te help dink en beplan, of 
om nog sake op die tafel te sit. 
 
7.8 NOOD (ARMOEDE EN VIGS) 
 
7.8.1 Die pandemie in 
Suid-Afrika het lank reeds 
katestrofiese afmetings 
aangeneem.  Die rol en die 
verbintenis van die NG Kerk is 
by verskeie geleenthede 
uitgestippel.  Alreeds op 14 
Oktober 1998 tydens die sitting van die Algemene 
Sinode, het die Kerk sy verbintenis tot die stryd 
teen MIV/Vigs verwoord.  'n Belangrike bron-
dokument is die verklaring ("Die goeie herder 
strategie") wat by die Algemene Sinode van 2002 
aanvaar is. 
 
7.8.2 Die rol wat die Oostelike Sinode kan en 
moet speel, is om skakeling tussen bestaande 
instansies en netwerke te fasiliteer deur as 
inligting en hulpbronsentrum te funksioneer ten 
einde inisiatiewe te verhoog.  'n Belangrike 
komponent is die beskikbaarstel van inligting. 
 
7.8.3 In die Oostelike Sinode het armoede 'n 
effens anderse demografie as MIV/Vigs, maar dit 
neem ook ongekende afmetings aan.  
Hulpverlening lê op 'n ander terrein.  Die rol wat 
die CMR speel, moet deur die Sinode ten volle 
ondersteun word.  Gemeentelike versorging van 
armes, kos en klerepakkies, ensovoorts, moet 
onderteken word.  Die Sinode kan sy rol versterk 
deur nouer kontak te behou met die CMR, buite 
instansies soos die vakbond Solidariteit, 
skuldberaders wat hulle professionele dienste 
aanbied, sielkundiges en huweliksberaders.  
Netwerkskepping kan 'n belangrike rol speel. 
 
7.8.4 Die netwerkskeppingstaak en die 
versameling van inligting kan hierdie uitdagings 
vergemaklik en sal voortgesit word. 
 
7.9 GESAMENTLIKE GETUIENIS 
 
7.9.1 Kerkeenheid 
 
7.9.1.1 Die Diensgroep vir Kerkeenheid 
organiseer die Kerkeenheid gesprekke op 
grondvlak met die doel om die proses te 

verduidelik (en om moontlike misverstande op te 
vang) en ook om die Belydenis van Belhar te 
interpreteer. 
 
7.9.1.2 Henk Boshoff (lid van die Algemene 
Sinode se werkgroep vir Kerkeenheid) het 
gedurende 2006 en 2007 konsultasiegesprekke in 
die Oostelike Sinode gehou en terugvoer aan die 
Sinode en Algemene Sinode gegee. 
 
7.9.1.3 Hy het gedurende 2008 vergaderings van 
die Moderatuur – oor Kerkeenheid, bygewoon.  By 
die geleentheid is terugvoer gegee uit al die 
sinodale streke oor elkeen se 
konsultasiegesprekke. 
 
7.9.1.4 Voordat die konsultasie in 2008 kon 
plaasvind, het die VGKSA 'n moratorium op 
eenheidsgesprekke aangekondig, wat die 
werkgroep se werk tot stilstand gebring het, omdat 
ons nie seker is hoe die proses verder gaan 
verloop, en omdat ons nie weet wat om nou vir 
gemeentes te sê nie. 
 
7.9.1.5 Intussen is die Wêreldbond van 
Gereformeerde Kerke (WARC) aangestel om die 
Kerkeenheidgesprekke verder te fasiliteer. 
 
7.9.1.6 Kontak gerus vir Henk Boshoff by e-pos 
henkbos@telkomsa.net. 
 
7.9.2 Sinodale Getuienisforum (SGF) 
 
7.9.2.1 Die ander manier 
waarop ons die saak van 
Kerkeenheid wil bevorder is 
deur die Sinodale 
Getuienisforum.  Terwyl die 
Kerkeenheidsgesprekke op 
hoër vlakke hulle gang gaan, is 
die doel van die Sinodale 
Getuienisforum om op 
grondvlak plaaslike forums te skep vir 
samewerking tussen gemeentes van ons Sinode 
en van die VGKSA (en natuurlik ook ander 
vennote). 
 
7.9.2.2 Andries Louw, die Funksionaris van die 
Forum, is verantwoordelik om sulke forums en 
gesamentlike projekte te fasiliteer, en om relevante 
navorsing, kommunikasie en bestuur in terme 
hiervan te implementeer.  'n Hele aantal 
suksesvolle forums (en gesamentlike projekte) is 
gevestig, veral met die ontbondeling van SKOP (in 
Pretoria/Mamelodi), 'n kerkplant en –bouprojek in 
Ivory Park en gesamentlike werk in 
Kgautswane/Orighstad. 
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7.9.2.3 Die Funksionaris vervul ook die rol as 
brug tussen die Kerke en gemeentes en adviseer 
van tyd tot tyd ander vergaderings en netwerke, 
onder andere Mosambiek, ensovoorts. 
 
7.9.2.4 Die SGF het onlangs, na vrugbare 
gesprekke met die onderskeie Sinodes se 
Diensrade, 'n strategie aanvaar wat insluit: 
 
Een: Besoeke aan ringe deur die Funksionaris 
saam met 'n senior VGKSA-leraar.  'n Besluit van 
SGF is reeds tevore geneem om dit saam te doen 
in beide Kerke.  'n Brief word eersdaags uitgestuur 
na ringskribas, beplan vir 2009 se ringsittings 

 
Twee: Werkswinkel 21 tot 22 Augustus 2009 
saam met Toerustingsburo Interkulturele Werkers 
(TIW) om verskeie aspekte rondom die uitdaging 
van interkulturele werk uit te klaar en riglyne te 
voorsien  
 
Drie: Gesamentlike streekskonferensies wat 
deur die sinodale strukture gereël word, met SGF 
wat ondersteun en VGKSA Noord betrek - dan is 
dit die Sinodes wat dit doen, nie die SGF “van 
buite af” nie - beplan vir 2010 sodat genoegsame 
voorbereiding en beplanning gedoen kan word 
 
Vier: Volg administratiewe- en konsultasie-
proses om aan elke VGKSA-gemeente een of 
twee NG gemeentes as "sustergemeentes" te 
koppel - fasiliteer en gee leiding (2009-2010). 
 
Vyf: Keur kommunikasie-strategie goed en 
implementeer - elektroniese nuusbrief met 
gereëlde nuus oor plaaslike forums ten minste een 
keer per maand na alle predikante en kerkkantore 
(webtuiste is reeds ontwikkel 
www.getuienisforum.org). Klaar beginselvraag uit 
of eie Sinodale Getuienisforum nuusbrief 
aanvaarbaar is vir albei NG Sinodes (Junie 2009) - 
indien nie, dan tegniese vrae - aanhangsel (Noord) 
of slegs 'n sinnetjie of twee wat terugkoppel na 
webtuiste (Oos, Junie 2009).  Soek na maniere om 
meer VGKSA-leraars met internet-toegang te help 
(2009-2010). 

 
Ses: Ontwikkel standaard-konstitusie vir 
plaaslike forums en prosedures om deur prosesse 
van registrasie as OSW of OWO - in samewerking 
met ds Willie van der Merwe, dr Gerrit Cloete, ds 
Henry van der Schyff, mnr Johan Kruger en mnr 
Neels van Tonder (Oktober 2009). 
 
Sewe: Bou die SGF uit as 'n struktuur in diens 
van Gesamentlike Diensgetuienis - fokus op 
armoede, MIV/Vigs, ondersteun gesinne, veral 
kwesbare kinders - voorkom duplisering en 

bevorder groter sinergie tussen sinodale 
getuienisbedieninge en SGF-aksies - bou 
verhouding met CMR-strukture en KAN verder uit 
(2009-2010). 
 
Agt: Bou Forum vir Gevangenesbediening uit 
(2009) en vestig Vigsforum (2010). 
 

7.10 MISSIONÊRE IDENTITEIT 
 
7.10.1 Missionêre identiteit het te make met die 
teologie van getuienis, met die doel om gemeentes 
te help om ook hulle getuienisprojekte op 'n goeie 
teologiese grondslag te bou en te evalueer. 
 
7.10.2 'n Werkswinkel aan die einde van 2008, 
met deelnemers van die NG Kerk, VGKSA en 
dosente aan UP en UNISA, het die gesprek aan 
die gang gesit, en kan gedupliseer word.  Die 
gesprek is ook op DVD beskikbaar. 
 
7.10.3 Tydens die Sinodesitting gaan 'n 
soortgelyke teologiese gesprek as deel van die 
Daadgetuienis verslag aangebied word, 
waartydens afgevaardigdes (en enige 
belangstellendes via twitter) kan deelneem. 
 
7.10.4 Die missionere identiteit gesprekke is nie 
bedoel om finale antwoorde te verskaf nie, maar 
eerder 'n forum vir verruiming en toetsing van 
teologiese denke rondom getuienis.  
 
7.11 FAMILIES 
 
7.11.1 Die Bediening vir 
Getuienis is bekommerd oor 
die druk waaronder gesinne 
en verhoudings verkeer en 
die gevolglike maatskaplike 
uitvalle.  Hierdie saak is op 
die tafel van die Diensgroep 
vir Families. 
 
7.11.2 In 2008 het ons 'n 
Imago Huwelikskursus 
aangebied vir die polisie-manne van die Boschkop 
Polisiestasie, aangesien werkstres en druk ook ons 
plaaslike polisiemanne en vroue raak.  Die idee was 
om ook 'n verskil te maak aan die wyer 
gemeenskap, en nie net NG lidmate nie.  Hierdie 
kursus kan nou gedupliseer word by ander 
polisiestasies en in ander dorpe. 
 
7.11.3 Ons het ook kennis geneem van die groot 
tekort van plekke van veiligheid vir kinders – veral 
ook binne die Oostelike Sinode.  Hoewel heelwat 
gemeentes reeds begin het om sulke 
veiligheidshuise op die been te bring, is die 
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behoefte baie groot.  Die Diensgroep het daarom, 
in samewerking met die CMR, 'n boekie opgestel 
om gemeentes te help met die skep en bestuur 
van veiligheidshuise. 
 
7.11.4 Hierdie boekie sal tydens die sinodesitting 
uitgedeel word. 
 
7.12 GESAMENTLIKE SENDING IN 
SUID-MOSAMBIEK 
 
7.12.1 Die Oostelike Sinode dra by tot een van 
die dosente poste by Hefsiba, die Instituut vir 
Christelike Hoër Onderwys.  Die afgelope jaar is dr 
Petria Theron aangestel as dosent in die plek van 
dr Marilda de Oliveira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.12.2 Jaarliks word 'n byeenkoms gereël 
waarheen al die gemeentes van die “Transvaalse” 
Sinodes wat uitreike na gemeentes van die Sinodo 
Novo doen, asook die leraars van die Sinodo Novo 
genooi word.  Groot moeite word gedoen en koste 
aangegaan om te verseker dat al die pastores van 
die Sinodo Novo die byeenkomste kan bywoon. 
 
7.12.3 Belangrike inligting word uitgeruil en 
persoonlike kontak bewerk tussen die NG Kerk 
gemeentes en pastores van die Igreja Reformada 
Mocambique (IRM) wat met mekaar saamwerk. 
 
7.12.4 Byeenkomste is die afgelope jare by 
Makarios naby Komatipoort en die Baptiste 
kampterrein naby Krugersdorp gereël. 
 
7.12.5 Die Gereformeerde Kerk in Mosambiek 
(IRM) het op 4 tot 6 Julie 2008 hulle 100-jarige 
eeufeesviering te Mphatso, die oudste 
sendingstasie, sowat 70km wes van Vila Ulóngué 
gevier.  Pioniers en oudleraars is geëer vir hulle 
onbaatsugtige werk in die Koninkryk. 
 
7.12.6 Vir meer inligting kontak ds Carl 
Louwrens, e-pos crl@telkomsa.net.  Die webblad 
van Hefsiba vir Christelike Hoër Onderwys is 
www.hefsiba.org. 
 

7.13 GESAMENTLIKE SENDINGWERK IN 
SWAZILAND 
 
7.13.1 Die Shiselweni Reformed Home-Based 
Care doen baie suksesvolle werk rondom die stryd 
teen VIGS in Swaziland.  'n Projek is van stapel 
gestuur om elkeen van die vrywillige helpers toe te 
rus met 'n rugsak wat die basiese benodigdhede 
bevat om hulle werk te doen.  Dit sluit 'n Bybel en 
die nodige mediese produkte in.  
 
7.13.2 Die gemeente se werk rondom mense 
met MIV/Vigs is beloon met die Courageous 
Leadership Award trofee. 
 

 
7.13.3 'n Groot eer het Arnau van Wyngaard te 
beurt geval toe hy uitgenooi is om die Vierde Suid-
Afrikaanse VIGS-konferensie in Durban by te woon 
met die tema "Scaling Up for Success."  
 
7.13.4 Dr Arnau van Wyngaard is die 
kontakpersoon vir die werk in Swaziland.  Hy kan 
gekontak word by e-pos wyngaard@lando.co.za.  
Hy is ook beskikbaar om in gemeentes op te tree 
om in die algemeen oor sending en evangelisasie 
te praat en ook om spesifiek die werk in Swaziland 
bekend te stel.  Verdere inligting is beskikbaar op 
die webblad by www.swazimission.co.za. 

 
7.14 GESAMENTLIKE KOMMISSIE 
VIR DIE EVANGELIEBEDIENING IN 
FRANKRYK (GKEF) 
 
Die werkswyse van die Kommissie is daarop 
ingestel om tot nut van die gemeentes te wees: 
 
7.14.1 Gemeentes wat in Frankryk betrokke is of 
daar betrokke wil raak, word met mekaar in 
aanraking gebring om in die werk aldaar te kan 
deel. 
 
7.14.2 Gemeentes word in kontak met al die 
werkers in Frankryk gebring. 
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7.14.3 Al die werkers word in kontak met mekaar 
gebring om in mekaar se wel en weë te kan deel. 
 
7.14.4 Daar word deelgeneem aan die 
geestelike versorging van werkers deur 'n jaarlikse 
retreat in Frankryk te reël, 'n rusplek in die RSA 
beskikbaar te stel en in besondere omstandighede 
hulle finansieel by te staan. 
 
7.14.5 Inligting word versprei oor en deur 
nuusbriewe, gemeentes word besoek en reklame 
word gedoen. 
 
7.14.6 Die Voorsitter is Johan van 
Loggerenberg.  Hy kan gekontak word by 
jhvlog@mweb.co.za. 
 

7.15 VRAELYS 
 
7.15.1 'n Voorbeeld van die vraelys wat die 
Bediening aan afgevaardigdes tydens die sitting 
gaan gee om te voltooi, is aangeheg. 
 
7.15.2 Afgevaardigdes kan gerus duidelikheid 
verkry oor die vrae waarop hulle nie die antwoorde 
het nie. 

7.16 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.  Ons bid die Here se 
seën op al die werksaamhede van die Sinode toe. 
 

7.17 DIENSSPAN 
 
Dr Arno Meiring (Diensleier) 
Ds Johan Koen (Onder-diensleier) 
Ds Louis Cloete 
Ouderling Klaus Schultz 
Ds Erik Immelman 
 
 
Sekundi: 
 
Dr Montagu Murray 
Ouderling Carol Marais 
Ds Henk Boshoff 
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VRAELYS 
DIENSGROEP VIR NAVORSING 

 
1.  Respondent 
 
1.1 Die vraelys word ingevul deur (merk met 'n x): 
 
 'n leraar 
 
 'n kerkraadslid 
 
 Naam van die gemeente 
 
 
2. Gemeenteprofiel 
 
2.1 Ligging (merk met x) 
 
 Stedelik  
 
 Plattelands 
 
2.2  Grootte (vul asseblief in) 
 
 Aantal lidmate 
 
 Geskatte bywoning by 'n gewone erediens 
 
2.3  Ouderdomsverspreiding (dui asseblief die geskatte % van die gemeente aan wat in die verskillende 
 kategorieë val) 
        % van die gemeente 
 21 jaar en jonger 
 
 21-39 jaar 
 
 39-65 jaar 
 
 ouer as 65 jaar 

 
2.4 Spiritualiteitstipes 
 
Verskillende ervarings in ons aanbidding kan onder andere beskryf word aan die hand van 
verskillende spiritualiteitstipes. Met spiritualiteitstipes bedoel ons 

 
al die houdings en handelinge wat kenmerkend is van ons pogings om 

God te ervaar 
 

Hierdie pogings word gekenmerk deur: 
 

die manier waarop ons God leer ken: met behulp van ons verstand of ons gevoel 
 
die manier waarop ons oor God dink: meer konkreet, as iemand wat geken kan word of minder konkreet, as 
'n misterie. 
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Grafies kan dit só voorgestel word: 
 

Kennis 

 
Gevoel 

 
 
As jy moes skat, hoeveel persent van julle gemeente sou oorwegend in elke kwadrant val? 
 
 % 
Kwadrant 1  
Kwadrant 2  
Kwadrant 3  
Kwadrant 4  
 
2.5 Visie en Missie 
 
Het die gemeente 'n “amptelike” (geskrewe) visie en missie? (Merk met x) 
  

Ja Nee 

  

 
Indien wel, skryf dit asseblief hier onder neer. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misterie 

Gemeenskapsvernuwing 
Sosiale aksie 
Geregtigheid en vrede 
Gebed lei tot getuienis en aksie 
Diensbaarheid in die koninkryk is 
belangrik 
Sang en musiek kan mense 
inspireer tot groter toewyding 
Wat ons doen is belangriker as wat 
ons sê 

Teologiese vernuwing 
Redelik verantwoorde geloof 
Logiese korrekte denke 
Gebed lei tot insig 
'n Goed beplande, ordelike erediens 
Sang en musiek gee uitdrukking aan 
die inhoud van ons geloof 
Korrekte woordverkondiging is sentrale 
moment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openbaring 

 Innerlike vernuwing 
Meditasie en afsondering 
Innerlike vrede 
Gebed lei tot mistieke eenwording 
met God 
'n Erediens vol eenvoud en stilte 
Sang en musiek bewerk stilte en 
gemeenskap met God 
Die Gees kommunikeer God se 
Woord 
 

Persoonlike vernuwing 
Wedergeboorte en bekering 
Gevoel en belewenis 
Gebed help om God se 
teenwoordigheid te beleef 
'n Gevoelvolle, spontane erediens 
Sang en musiek bind ons saam en 
vertolk ons emosies 
Woord moet met gevoel gepreek word 
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3. Ligging ten opsigte van ander gemeenskappe in die omgewing 
 
Watter van die volgende is oorwegend in julle gemeente se omgewing? (Merk met x dié wat van toepassing 
is.) 
 

veiligheidskomplekse  

plotte  

landbou(boere)gemeenskappe  

opkomende boere  

swart woonbuurtes (“townships”)  

meer tradisionele “blanke” woonbuurtes  

oorwegend woonstelblokke  

ander (omskryf)  
 
 
 

 
 
4. Gemeente-aktiwiteite 
 
Watter van die volgende aktiwiteite vind in julle gemeente op 'n gereelde basis plaas? (Merk met x) 
 

eredienste  

bidure  

kleingroep-byeenkomste (selgroepe, 
omgeegroepe, ensovoorts) 

 

bybelstudie-byeenkomste  

hospitaalbesoeke  

huisbesoek  

kerkraadsvergaderings  

ander (spesifiseer asseblief)  
 
 
 

 
 
5. Samewerking 
 
Is daar enige aktiwiteite waarby die gemeente betrokke is saam met ander instansies of gemeentes 
(byvoorbeeld verspreiding van warm klere met die CMR)? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.Inisiatief 
 
Wie het die inisiatief geneem vir aktiwiteite in Paragraaf 5 hierbo gelys? 
 

Aktiwiteit Inisiatief geneem deur 

  

  

  

Aktiwiteit Inisiatief geneem deur 

  

  

  

  

 
 
7. Ander aktiwiteite in die gemeenskap 
 
Is daar enige projekte/aktiwiteite wat die gemeente tans self onderneem buite die gemeentegrense (dit is 
nou nie dié wat saam met ander onderneem word en hierbo gelys word nie, byvoorbeeld Sopkombuis in 'n 
“township") 
 
Aktiwiteite 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Sendingsaksies 
 
Ondersteun die gemeente (finansieel of andersins) enige sendelinge? (Merk met x) 
 

Ja  

Nee  

 
Indien wel, waar? 
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8.  BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG 
 
 

 
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  
 
 
 
 



 
 

8.  Bediening vir Onderlinge Sorg 
 

 

 
 
Agenda 2009  63 

8.  BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG 
 
 
 
8.1 INLEIDING 
 
8.1.1 Die Bediening vir Onderlinge Sorg bedien 
saam met Aanbidding en Getuienis die drie 
dimensies van kerkwees wat ons in hierdie Sinode 
geïdentifiseer het.  Daarom dra Onderlinge Sorg 
besondere verantwoordelikheid om toe te sien dat 
hierdie aspek van kerkwees voortdurend tot sy reg 
kom. 
 
8.1.2 Onderlinge Sorg het lank reeds as visie 
geformuleer:  Om uit die hart van God vir mekaar 
te leef. 
 
8.1.3 Naas die Diensspan wat primêr hieraan 
uitvoering moet gee, bestaan daar op die oomblik 
vier verskillende Diensgroepe wat hulle 
onderskeidelik toespits op die Predikante, die 
Vroue, die Manne en die Jeug binne ons Sinode.  
'n Vyfde Diensgroep gaan hulle toespits op die 
Gesinnne van ons Sinode. 
 
8.1.4 Die funksie van hierdie Diensspanne is 
sekerlik nie om deurlopende bedieninge op 
sinodale vlak aan die gang te hou nie, maar om in 
ons sinodale gebied netwerke te ontwikkel en, 
waar nodig, projekte aan te pak ten einde hierdie 
aspek van kerkwees te bevorder. 
 
8.1.5 Voorts is dit die verwagting dat die 
Bediening vir Onderlinge Sorg die dienswerk so 
inrig dat dit die verklaarde prioriteite van ons 
Sinode bevorder.  Aan hierdie prioriteite van die 
Sinode sal daarom die werksaamhede van 
Onderlinge Sorg gemeet moet word. 
 
8.1.6 Vanuit die jongste rondte Voetsool 
sinodesittings het die Sinodale Diensraad die 
volgende sake as prioriteite geïdentifiseer: 
 
Belangrik en dringend: 
'n Lewe met God in die middelpunt. 
Vorming van 'n Christelike lewenstyl. 
Daadgetuienis. 
 
Belangrik, minder dringend: 
Gesonde gemeentes. 
Geloofsonderskeiding. 
Woordgetuienis. 
Woord- en leersuiwerheid.    
Jeug en gesinne. 
Bevorder versoening. 
 
 

8.2 DIENSGROEP VIR PREDIKANTE 
 
8.2.1 Ds Gerrie Doyer, wat 'n vorige Voorsitter 
van ons Sinode is, neem tans die leiding by hierdie 
baie belangrike saak. 
 
8.2.2 Bedieningsvreugde met die A tot Z-
Beleid is die omvattende beleid en program van 
die NG Kerk wat verlede jaar in werking getree het 
en die hele verkryging asook behoud van 
predikante se bedieningsbevoegdheid op 'n baie 
sinvolle wyse reël. Die rol van teologiese studente, 
predikante, gemeentes, kerkrade, ringe, sinodes, 
kuratoria ensovoorts word alles daarin uitgespel. 
 
8.2.3 In hierdie beleid is besluit om die naam 
"predikant" te behou, hoewel so iemand baie meer 
doen as net om te preek. Internasionaal word daar 
meestal van "pastor" gepraat. A-Z meen egter dat 
die mees aanduidende naam vir die tyd en 
behoeftes van ons dag sou wees om te praat van 
'n "publieke predikant" waarin die aspek van 
leierskap van kritiese belang is. 
 
8.2.4 Mentorskap 
 
8.2.4.1  In A-Z word groot klem gelê op die 
belang van mentorskap.  Daar moet 'n program 
gevestig word waar mentors beginnerpredikante in 
'n mentorverhouding begelei sodat hulle 
bedieningsvreugde kan ervaar. Hierdie 
mentorprogram kan ook die werk van die pastor 
pastorum verryk of mettertyd selfs heeltemal 
vervang.  Daar moet immers 'n klimaat gevestig 
word waar mentorskap die algemene praktyk is.  
Die Kerk behoort 'n mentorgebaseerde organisasie 
te word. 
 
8.2.4.2 Ten einde hieraan uitvoering te gee, is 
daar reeds in 2007 en 2008 'n mentor-kursus in 
ons Sinode aangebied, en sal 'n derde een 
binnekort weer aangebied word by Makarios, 
waargeneem deur dr Johan van den Heever. 
 
8.2.4.3 Op 4 Augustus 2008 het dr Gideon van 
Dam van die Protestantse Kerk Nederland, 
spesialis in predikantebegeleiding, die saak van 
mentorskap hanteer by 'n konferensie van 
predikante by die gemeente Skuilkrans.  
 
8.2.5 Pastor Pastorum 
 
Intussen gaan die besoeke van pastor pastorum 
nog voort, hoewel daar ongelukkig nie in elke 
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Ringsgebied iemand beskikbaar is nie.  Elke 
pastor pastorum ontvang wel reiskoste asook 'n 
bepaalde honorarium per besoek afgelê. 
 
8.2.6 Predikantekonferensie 
 
Twee geslaagde predikantekonferen-sies is die 
afgelope twee jaar in die Wildtuin gehou.  In 
September 2008 het prof Anton van Niekerk van 
Stellenbosch by Orpen gepraat oor: Hoe glo ons in 
'n tyd soos hierdie?  Vanjaar is die konferensie in 
Junie by Letaba gehou en het prof Jurgens 
Hendriks opgetree met die onderwerp: Wandel 
saam in Markus.  Vir die predikante van ons 
Sinode is hierdie konferensie 'n onmisbare 
geleentheid. 
 
8.2.7 Aan 'n besluit van die Sinodale Diensraad 
is uitvoering gegee deur ds Fanie Steyn te vra om 
spesiaal besoek te bring aan predikante van 
gemeentes wat ernstig gebuk gaan onder die 
implikasies van grondeise. 
 
8.2.8 Al hierdie bemoeienis met die predikante 
van ons Sinode, waaraan daar beslis nog veel 
meer gedoen kan word, het stellig daartoe bygedra 
om die prioriteite van ons Sinode te ondersteun. 
Sonder enige twyfel was die bedoeling dat God in 
die middelpunt gestel word, en as dit so kan 
gebeur in die lewens van die predikante, sal dit nie 
anders nie as om 'n soortgelyke uitwerking te hê in 
die gemeentes en in die lewens van lidmate. 
 

8.3 DIENSGROEP VIR VROUE 
 
8.3.1 Op die oomblik 
is die leiding van die 
Diensgroep vir Vroue 
weer terug in die 
bekwame hande van 
Hantie Bezuidenhout.  
Sy gee baie besielende 
leiding saam met 
Engela Malherbe, Anine Fischer en Tersia Petzer. 
 
8.3.2 Sedert ons vorige sinodesitting is daar 
weer twee baie geslaagde Herfskonferensies vir 
Vroue by Skuilkrans aangebied.  Op 17 Mei 2008 
was dr André van Niekerk en dr Willem Nicol die 
sprekers.  André het gepraat oor: My lewe voor die 
aangesig van God.  Willem se onderwerp: Stil in 
gesprek met God.  Op 23 Mei 2009 is vanjaar se 
Herfskonferensie gehou en was die sprekers dr 
Arien van der Merwe, Hettie Brittz en Sonia 
Jordaan.  Weer was dit 'n heerlike hoogtepunt. 
 
8.3.3 Gespreksgeleenthede vir predikantsvroue 
in ons Sinode is op 9 Augustus 2008 en 15 

Augustus 2009 op Witbank gehou.  Hier kuier die 
predikantsvroue lekker saam, word bietjie bederf 
en gaan dan huis toe met 'n ligte tred en 'n lied in 
die hart! 
 
8.3.4 'n Kosbare geleentheid wat elke jaar deur 
hierdie Diensgroep aangebied word, is die 
afskeidsgeleentheid vir die finalejaar-teologiese 
studente by die Teologiese Fakulteit.  Dit behels 'n 
stylvolle ete asook 'n gesprek oor die uitdagings 
van die pastorie-lewe, aangebied deur prof en mev 
Gert Prinsloo. Blink-oog slim is hulle nou gereed 
vir die bediening. 
 
8.3.5 Hierbenewens word die jaarlikse 
Wêreldbiddag vir Vroue in ons sinodale gebied 
gefasiliteer asook die projekte Beertjies vir PEN-
aksie en die brei van musse vir Biblia 
Hawesending (Durban). 
 
8.3.6  Wie sou wou ontken dat al hierdie 
projekte van ons Diensgroep vir Vroue elk op 'n 
unieke manier mense se lewens op God rig en 
Hom in die middelpunt stel?  Dit vorm aan 'n 
Christelike lewenstyl en dra ook daadwerklike 
getuienis uit van God se liefde in Christus. 
 

8.4 DIENSGROEP VIR MANNE 
 
8.4.1 'n Splinternuwe inisiatief wat sedert die 
vorige sinodesitting van start gegaan het (soos die 
Hollanders sou sê) is die daarstelling van 'n 
netwerk tussen al die verskillende 
Mannebedieninge wat reeds in gemeentes van ons 
Sinode aktief aan die gang is.  Ds Janus Roux van 
Elarduspark neem hiermee die leiding. 
 
8.4.2 So is daar op 16 tot 19 Oktober 2008 by 
die Struwig Ekoreservaat langs die Wildtuin 'n baie 
aangename werkswinkel gehou wat bygewoon is  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
deur 25 manne vanuit dertien gemeentes in ons 
Sinode. Gemeentes wat al 'n hele ent met 
Mannebediening kom (Elarduspark, Komatipoort, 
Lux Mundi, Moreletapark, kerksondermure en 
Pierre van Ryneveld) kon hul ervaring  met die 
ander deel, en die kleiner gemeentes kon veral 
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moed skep in die wete dat hulle dit met die seën 
en onder die gesonde leiding van die Sinode 
aanpak. 
 
8.4.3 As resultaat van hierdie besinning by 
Struwig het die Diensgroep vir Manne die volgende 
missie geformuleer: 
 
Na gebed en gesprek aanvaar ons die Here se 
roeping om self manne te wees wat sal lewe soos 
Hy wil. Ons wil in gehoorsaamheid aan die Woord 
leiding neem om volhoubare mannebedieninge te 
vestig, te fasiliteer, in stand te hou en te netwerk 
oor kerkgrense heen ten einde manne toe te rus 
om as dissipels van Christus 
God in alles te gehoorsaam, 
'n leefstyl ooreenkomstig sy roeping te handhaaf, 
staande te bly, en 
geestelik volwasse te word. 
Ons wil toesien dat Hy as Koning sal regeer sodat 
gesinne, gemeentes en gemeenskappe herstel 
kan word. 
 
8.4.4 Baie duidelik is die hele bedoeling niks 
anders nie as om God in die middelpunt te plaas, 
'n Christelike lewenstyl te bevorder en 
daadwerklike getuies van Christus te wees. 
 
8.4.5 'n Opvolggeleentheid vind vanjaar by 
Makarios plaas op 11 tot 13 September.  Die 
bedoeling is om die netwerk verder uit te bou. 
 

 
8.4.6 Ds Janus Roux hou ook die Manne-
Bronblad in stand wat aan ons sinodale webtuiste 
gekoppel is. 
 

8.5 DIENSGROEP VIR JEUG 
 
8.5.1 Di Hardus van Niekerk (Middelburg-Suid), 
DF Ehlers (Debruinpark-Ermelo) en Jaco van 
Eyssen (Witbank-Panorama) is die manne wat 
leiding neem met die bediening wat besonderlik 
gerig is op die jeug van ons Sinode. Veral vir 
kleiner gemeentes is die jeugkampe van groot 
betekenis. 

 
8.5.2 Sedert ons vorige Sinode is weer twee 
baie geslaagde Skolliekampe gehou vir 
matrieks/skoolverlaters: 24 tot 31 Maart 2008 (136 
mense) en 30 Maart tot 6 April 2009 (149 mense) 
onder leiding di Freddie Schoeman, Melanie Smit 
en Shawn Northey (kampleier). 
 
8.5.3 Aan die einde van 2007 en 2008 het ds 
Pieter Malherbe weer matrieks geneem op 'n 
Wegbreek na Port Edward.  In 2007 het 
Kinderhuiskinders van Belfast en Kriel dit ook 
meegemaak en was daar 60 mense wat gegaan 
het. 
 
8.5.4 Skoolverwisselingskampe het aan die 
einde van 2007 en 2008 by Kruisrivier plaasgevind 
onder leiding van di DF Ehlers en Hendrik 
Groenewald. 
 
8.5.5 Di Hardus van Niekerk, Petri Coetzee en 
dr André Strydom het in September 2008 'n 
Cruxkamp gehou by Kruisrivier. Die tema was: 
Geloof en Avontuur. Bywoning was 180 saam met 
die personeel. 
 
8.5.6 Twee besonder geslaagde retraites vir 
jeugwerkers/jeugpredikante is gereël deur ds 
Christo Herbst.  12 tot 14 November 2007 was dit 
by Badplaas met die tema: Jou persoonlikheid en 
jou bediening. Hierdie jaar in Februarie was Dries 
Lombaard die spreker en die tema: Bewegings in 
leierskap en in die kerk van ons dag. 
 
8.5.7 Al sou groot (stads)gemeentes in die 
algemeen minder by ons sinodale jeugkampe en 
beraadslagings betrokke wees, vervul hierdie 
diensgroep 'n absoluut onmisbare rol ten opsigte 
en ter wille van veral ons kleiner gemeentes wat 
nie self al sulke dinge kan reël nie. 
 
8.5.8 Al sou die vrug van hierdie werk miskien 
nie op kort termyn so duidelik blyk nie, het  
Diensgroep vir Jeug ook niks anders ten doel as 
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om God in die middelpunt te plaas van jongmense 
se lewens nie, by hulle 'n Christelike lewenstyl te 
vorm en hulle uit te daag om daadgetuies van 
Jesus te wees. 
 

8.6 DIENSGROEP VIR GESINNE 
 
8.6.1 Soos in die inleiding vermeld, gaan daar 
in die toekoms 'n vyfde Diensgroep wees wat gaan 
fokus op Gesinsbediening in ons Sinode.  Hierdie 
is die spesifieke uitvloeisel van wat by die Voetsool 
sinodesittings as prioriteit aangedui is en die 
Sinodale Diensraad het reeds fondse hieraan 
toegeken.  Ds Gideon du Toit is tans besig om 
mense bymekaar te kry wat 'n passie het vir 

hierdie saak en ook 'n aantal kundiges wat reeds 
op een of ander manier hiermee besig is. 
 

8.7 DIENSSPAN 
 
Dr Louis Louw 
Ds Dif Ehlers 
Ds Hardus van Niekerk 
Ds Jaco van Eyssen 
Ds Gideon du Toit 
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9.  ONDERSTEUNINGSDIENS 
 
 

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

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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9.  ONDERSTEUNINGSDIENS 
 
"Doeltreffende ondersteuning vir die gemeentes, Bedieninge en die Sinode in die uitvoering van 

elkeen se roeping." 
 
9.1 ONDERSTEUNING 
 
9.1.1 Soos die woord ondersteuning vertel, is 
hierdie werk daarop gemik om ondersteuning aan 
gemeentes, die Bedieninge en die Sinode te bied.  
Die werk gebeur hoofsaaklik op die agtergrond.  
Dit is ook reg so.  As die gemeentes beleef dat die 
Sinode hulle gehelp het dat hulle werk makliker of 
beter gedoen kan word, het Ondersteuningsdiens 
in hulle doel geslaag. 
 
9.1.2 Die Bedieninge het nader kontak met 
Ondersteuningsdiens.  Daar word 'n infrastruktuur 
vir hulle werksaamhede geskep. 
 

 
 
9.1.3 Bekwame en toegewyde personeel is 
werksaam in die Sinode huis.  Die deur daarvan 
staan oop om ondersteuning te bied. 
 
9.1.4 Ondersteuningsdiens maak van 
Diensgroepe gebruik om die verskillende aspekte 
te hanteer.  Daar is die volgende: Personeel-
diensgroep, Regsdiensgroep, Fondse diensgroep, 
Eiendomsdiensgroep en Kommunikasie. 
 

Personeeldiensgroep 

 

9.2 DOKUMENTE 
 
9.2.1 Die Personeeldiensgroep poog om 
konsep-dokumente voor te berei wat gemeentes 
kan help in hulle werk.  Tans is voorbeelde van 
beroepsbriewe en dienskontrakte, sowel as 
dienskontrakte vir personeellede afgerond.  
Daarmee saam is 'n konsep-personeelbeleid wat 
gemeentes kan aanpas vir eie gebruik. 

9.3 WEBBLAD 
 
9.3.1 Die Sinode se webblad is 'n nuttige bron 
van inligting en hulp vir gemeentes.  Onder die 
hoof Ondersteuningsdiens/Personeel kan talle 
nuttige dokumente afgelaai word.  Besoek dit 
gerus.  (www.sinoos.co.za) 
 

9.4 OPLEIDING VAN PERSONEEL 
 
9.4.1 Vanjaar was daar weer 'n geleentheid 
waartydens gemeentes se personeel in finansiële 
administrasie toegerus is.  Hierdie geleenthede 
skep vrymoedigheid vir personeel om die Sinode 
huis vir hulp te nader. 
 

9.5 VOORSIENING VAN MEDIESE 
HULPVERLENING 
 
9.5.1 Hierdie saak behoort telkens op die tafel 
van gemeentes te wees.  Hulpverlening na aftrede 
is 'n saak tussen die werkgewer en werknemer.  
Dit moet op daardie vlak onderhandel word. 
 
9.5.2 Daar word steeds aanbeveel dat 
gemeentes oorweeg om pensioene te verhoog 
deur die langverlof uit te faseer.  Predikante kan 
hulle langverlof prysgee, in ruil vir 'n 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 

 

9.6 FAMILIEREËLS 
 
9.6.1 Die Familiereëls bly steeds die basis van 
die Diensgroep se werk. 
 
9.6.2 Na afloop van 2007 se sinodesitting is die 
Familiereëls aangepas volgens die wysigings wat 
die Algemene Sinode in die Kerkorde aangebring 
het. 
 
9.6.3 Die Diensgroep onderneem steeds om 
moontlike wysigings in die onderlinge ooreenkoms 
tussen die gemeentes aan almal vooraf vir 
kommentaar voor te lê. 
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9.6.4 Kopieë van die Familiereëls 2007 is aan 
elke predikant en elke gemeente gestuur.  Dit is 
ook op die Webblad geplaas, met 'n soek-funksie 
vir maklike verwysing. 
 

9.7 AANPASSINGS AAN DIE 
FAMILIEREËLS 
 
9.7.1 Die Sinodale Diensraad moes 'n aantal 
aanpassings aan die Familiereëls 2007 aanbring.  
Dit was omdat daar leemtes of onduidelikhede 
was.  Al die gemeentes is oor die aanpassings 
ingelig. 
 
9.7.2 In Bepaling 7.1 en Bepaling 9.3 het die 
verantwoordelikheid van die ring ontbreek.  Dit is 
soos volg reggestel: 
 

Bepaling 7.1 - Indien 'n predikant 'n beroep 
aanneem/benoeming aanvaar het, onthef die 
kerkvergadering in wie se diens hy/sy staan 
hom/haar van sy/haar ampsbetrekking en reik aan 
hom/haar 'n akte van demissie uit.  Die ring sien 
toe dat alle verpligtinge teenoor die 
vertrekkende leraar nagekom is. 
 
Bepaling 9.3 - Die kerkvergadering in wie se diens 
'n leraar staan, sien toe dat alle verpligtinge 
teenoor die leraar, met insluiting van verlof en alle 
ander toelae, afgehandel is by die datum van 
demissie.  (Kyk Reglement vir die Verlof van 
Predikante en Sinodale Amptenare, Kerkorde 
Algemene Sinode 2007, Reglement 19.)  Die ring 
sien toe dat alle verpligtinge teenoor die 
vertrekkende leraar nagekom is. 

 
9.7.3 Op bladsy 16, Diensomskrywing: Artikel 9, 
Kerkorde (1998) moes lees: Artikel 9, Kerkorde.  
Die (1998) moes dus nie daar gewees het nie. 
 
9.7.4 Op bladsy 33, punt 10.5 ".. ouderdom 65 
jaar" moes lees: "... ouderdom 60 jaar ..." in 
ooreenstemming met die Reëls van die Predikante 
Pensioenfonds. 
 

9.8 INTERPRETASIE VAN ARTIKEL 
28.4 VAN DIE KERKORDE 
 
9.8.1 Die Sinodale Diensraad het besluit dat die 
Regsdiensgroep die Algemene Taakspan Regte 
vra om kleiner gemeentes te help deur Artikel 28.4 
aan te pas.  Hulle het gereël dat die interpretasie 
van die Artikel die probleem vir die kleiner 
gemeentes oplos. 
 
9.8.2 Artikel 28.4 bepaal dat die konsulent 'n 
kerkraadsvergadering moet bywoon, indien die 

leraar van 'n gemeente nie by 'n kerkraads-
vergadering van die betrokke gemeente 
teenwoordig kan wees nie. 
 
9.8.3 Dit het moeilik geword om deurgaans aan 
hierdie Artikel uitvoering te gee.  Die situasie in die 
Ring van Carolina is 'n goeie voorbeeld.  Vyf van 
die ses gemeentes binne die ring beskik nie oor 
die diens van 'n voltydse leraar nie.  Vier van die 
vyf gemeentes word egter deur pastorale hulpe 
bedien.  Om aan Artikel 28.4 uitvoering te gee, 
beteken dat die konsulent die kerkraads-
vergaderinge van hierdie gemeentes moet gaan 
bywoon, terwyl 'n geordende leraar as pastorale 
hulp ook ter vergadering teenwoordig is. 
 
9.8.4 Die Algemene Taakspan Regte het die 
volgende interpretasie gegee: 
 

Die vergadering wys op Kerkorde (2007) Artikel 
11b2 waarvolgens 'n emeritus wat in 'n gemeente 
bevestig is, oor al die bevoegdhede van ŉ leraar 
beskik, waaronder die reg om as konsulent op te 
tree (Artikel 28.4) indien die ring hom/haar daartoe 
aanwys. 
 
Die vergadering besluit na aanleiding van 
Kerkorde Artikels 26.2, 28.4 en 48.3 (sien voetnota 
8), dat die ring wel goedkeuring kan gee dat 'n 
"ander leraar" (persoon met predikants-
bevoegdheid, byvoorbeeld pastorale hulpe, 
emeriti, ensovoorts) as konsulent kan optree met 
verslag aan die ring. 

 
9.8.5 Dit beteken dus dat ringe ook emeriti wat 
ooreenkomstig Artikel 11b2 bevestig is en persone 
met predikantsbevoegdheid wat as pastorale hulpe 
in gemeentes optree, kan versoek om vir 'n 
bepaalde gemeente as konsulent op te tree. 
 

9.9 KERKREGKUNDIGE 
 
9.9.1 Jan Wandrag het November 2008 
geëmeriteer.  Die Sinodale Diensraad het die hele 
Sinode-familie se waardering vir sy werk oorgedra. 
 
9.9.2 Die Sinodale Diensraad het (dr) Johan 
van der Merwe as Kerkregkundige aangestel.  Hy 
is tans dosent aan die Teologiese Fakulteit, 
Pretoria in die departement Kerkgeskiedenis en 
Kerkreg.  Vroeër was hy predikant by Pretoria-
Garsfontein. 
 
9.9.3 Die Kerkregkundige kan met 
vrymoedigheid om advies in verband met die 
Familiereëls genader word.  Hy kan ook raad gee 
in verband met die Kerkorde van die Algemene 
Sinode en die verskillende Reglemente. 
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Fondse diensgroep 

 

9.10 SINODALE BYDRAES 
 
9.10.1 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 5,0% in 

2008/2009. 
 
9.10.2 Hierdie persentasie word bereken op 'n 
gemeente se totale lopende inkomste. Dit sluit die 
spesiale insamelings en kapitaal inkomste uit. 
 
9.10.3 Die volgende tabel skets die verloop van 
die afgelope 15 jaar:  
 

 

     Persentasie bereken op . .   

Jaar 
Berekenbare 
inkomste 

. . vorige jaar se 
inkomste 

. . huidige jaar se 
inkomste 

Sinodale 
bydraes 

1993/1994 40,410,636       

1994/1995 45,436,814 12.10 10.76 4,889,687 

1995/1996 46,491,407 11.30 11.04 5,134,360 

1996/1997 51,371,137 11.20 10.14 5,207,038 

1997/1998 55,950,134 10.30 9.46 5,291,227 

1998/1999 60,335,306 9.90 9.18 5,539,063 

1999/2000 67,884,231 8.80 7.82 5,309,507 

2000/2001 73,586,266 8.50 7.84 5,770,160 

2001/2002 82,091,832 7.50 6.72 5,518,970 

2002/2003 91,889,079 7.20 6.43 5,910,612 

2003/2004 95,688,238 7.00 6.72 6,432,236 

2004/2005 107,480,186 7.00 6.23 6,698,177 

2005/2006 119,153,392 6.50 5.84 6,961,381 

2006/2007 134,358,413 5.80 5.35 7,192,837 

2007/2008 155,318,895 5.40 4.85 7,529,479 

2008/2009   5.00   7,437,566 

2009/2010       7,885,587 
 
9.10.4 Daar word ook aangedui wat die 
persentasie is, indien die berekening gemaak 
word op die inkomste van die jaar waarin die 
sinodale bydraes betaal word.  Vir 2007/2008 was 
dit 4,85% teenoor die 5,4% op die vorige jaar se 
inkomste. 
 
9.10.5 Omdat die Sinode die afgelope 7 jaar 
telkens die gedeelte van die sinodale bydraes wat 
nie gebruik word nie, aan die gemeentes 
teruggee, is die persentasies nog laer.  Vir 
2007/2008 sou die syfer op die vorige jaar se 
inkomste 5,08% (in plaas van 5,4%) wees.  Die 
werklike syfer bereken op die jaar waarin dit 
betaal word, verminder van 4,85% tot 4,56%. 
 

9.11 BETALING VAN SINODALE 
BYDRAES 
 
9.11.1 Die afgelope sewe jaar het al die  
gemeentes al hulle sinodale bydraes betyds 
betaal, dit wil sê voor die einde van die boekjaar.  
Daar is dus nie uitstaande bedrae nie. 

9.11.2 Dit is inderdaad 'n wonderlike teken van 
familiewees!! 
 

9.12 SPESIALE INSAMELINGSPRO-
JEKTE 
 
9.12.1 Die Sinode handhaaf steeds die 
werkswyse om spesiale insamelingsprojekte uit te 
sluit van die totale inkomste waarop die sinodale 
bydraes bereken word.  Dit is in lyn met die 
Sinode se uitgangspunt dat soveel moontlik 
fondse in die plaaslike gemeente beskikbaar 
behoort te wees. 
 
9.12.2 Slegs volgens 2007/2008 se finansiële 
state is R50 666 048 nie in aanmerking geneem in 
die berekening van sinodale bydraes nie.  
(2008/2009 se finale syfers was met die skryf van 
die verslag nog nie beskikbaar nie.)  Dit plaas 
letterlik duisende rande terug in gemeentes se 
sakke! 
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9.12.3 Die riglyne waaroor die Sinode in 2002 
besluit het, word weer genoem, naamlik 
Handelinge 2002, bladsy 173, punt 6.7.11. 
 

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 Ondersteuningsdiens deurgegee is; 
dit so in die finansiële state aangeteken is; 
dit vir daardie doel aangewend is. 
 
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. 

 
 

9.13 VERMINDERDE SINODALE 
BYDRAES 
 
9.13.1 Sewentien (17) van die Sinode se 87 
gemeentes kan nie meer hulle volledige sinodale 
bydraes betaal nie.  Na aanleiding van hulle 
omstandighede word hulle of vir die korttermyn of 
vir die langtermyn gehelp.  Hulle betaal dan slegs 
'n persentasie van die berekende bedrag. 
 
9.13.2 Ondersteuningsdiens bepaal jaarliks 'n 
minimum leefbare inkomste vir 'n gemeente.  Dit 

is na aanleiding van die Sinodale Diensraad se 
besluit 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 R620 000.  'n 
Verdere nege (9) gemeentes is op die manier 
gehelp deur die familieverband.  Die minimum 
leefbare inkomste vir die huidige boekjaar is  
R680 000. 
 

9.14 AANWENDING VAN DIE 
SINODALE BYDRAES 
 
9.14.1 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.  Die befondsing van die Algemene Sinode 
en die instandhouding van 'n eie infrastruktuur ter 
wille van netwerke en sake wat die Sinode raak, 
word ook hieruit gedoen 
 
9.14.2 '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, sodra daar 'n vakature 
onstaan.  Die werksaamhede word eerder aan 
gemeentes bekendgestel om dit as deel van hulle 
werksaamhede te hanteer. 
 
9.14.3 Die totale bedrag van die Toekennings, 
wat hoofsaaklik uit sinodale bydraes befonds 
word, is gedurende 2009/2010 die bedrag van   
R7 885 587. 
 
9.14.4 Indien hierdie bedrag tussen die 
Gesamentlike werksaamhede; Ondernemings uit 
die verlede; Toekennings aan vennote; Eie aksies 
ter wille van die gemeentes; en Ondersteuning 
verdeel word, blyk die volgende: 
 
Gesamentlike werksaamhede R1 170 012 - 22% 
Ondernemings uit die verlede R591 367 - 7% 
Toekennings aan vennote R1 929 255 - 25% 
Eie aksies ter wille van die gemeentes               
R1 134 247 - 14% 
Ondersteuning R2 480 706 - 32% 
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9.14.5 Skematies lyk dit soos volg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.14.6 Meer inligting oor die Toekennings 
verskyn op die Sinode se webblad. 
 
9.14.7 Aan al die gemeentes is 'n uiteensetting 
van die Toekennings gestuur.  Volledige inligting 
is ook by die Sinode huis beskikbaar. 
 

9.15 HULPVERLENING AAN 
AFGETREDENES 
 
9.15.1 Hierdie is 'n ere-verpligting van die 
Kerkverband, wat spruit uit 'n era toe hierdie hulp 
op 'n sentrale basis gereël is. 
 
9.15.2 Die afgelope aantal jare is dit 'n saak wat 
tussen die Kerkraad en die predikante gereël 
word.  Dit is die plek waar dit hoort. Dit is 'n saak 
tussen werkgewer en werknemer. 
 
9.15.3 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. 
 
9.15.4 Vanaf 1 Maart 2001 word slegs die 
persone wat reeds geëmeriteer het en persone 
wat op 28 Februarie 2001 55 jaar en ouer was, 
steeds gesamentlik gehelp.  Die Sinode het 
besluit dat die hulpverlening aangepas word, soos 
daar fondse beskikbaar is. 
 
9.15.5 Die huidige 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. 
 
9.15.6 Om te verhinder dat die bedrag wat 
gemeentes per predikant betaal, aansienlik 
aangepas word, is die fondse waaroor die Sinode 
beskik het, ingespan om 'n befondsing vir die 
hulpverlening uit te werk.  Hierdie fondse spruit 
onder andere uit die verkoop van 'n pastorie en 
ander fondse wat uit die ontbondeling aan die 
Sinode oorgedra is.  Die bedrag waarvan die 
kapitaal en rente-opbrengs oor die termyn gebruik 
word, is R5 150 000. 
 
9.15.7 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. 
 
9.15.8 Hierdie groep is 'n geslote groep, daarom 
kon Ondersteuningsdiens projeksies doen om te 
bepaal of die hulpverlening einduit gebied kan 
word.  'n Aantal aannames is gemaak: die 
moontlike lewensverwagting, verhoging van die 
hulpverlening; aantal poste by gemeentes en die 
fondse wat hiervoor opsy gesit kan word. 
 
9.15.9 Hierdie aannames word bestuur en tans 
blyk dit dat gemeentes se bydraes ten laatste teen 
2038 sal staak - 20 jaar voordat die laaste 
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hulpverlening betaal word!  Dit kan selfs nog 
vroeër gebeur. 
 
9.15.10 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 R657,00 per pos 
per maand bydra. 
 

9.16 STABILISASIEFONDS 
 
9.16.1 Ondersteuningsdiens bestuur die Sinode 
se Stabilisasiefonds.  Die saldo daarvan is R8 468 
746. 
 
9.16.2 Hierdie Fonds bestaan uit twee 
komponente, naamlik die Reserwefonds en die 
Fonds vir Akute Nood. 
 
9.16.3 In die Reserwefonds word – in lyn met 
die beginsels van verantwoordelike finansiële 
bestuur – 'n bedrag gelykstaande aan een jaar se 
toekennings gehou.  Dit is tans R7 883 746. 
 
9.16.4 Die Fonds vir Akute Nood word deur die 
Sinodale Diensraad bestuur en die saldo is    
R585 000. 
 
9.16.5 Hieruit is dit duidelik dat die Sinode nie 
geld opgaar nie.  Die beginsel word steeds 
gehandhaaf dat soveel as moontlik fondse by die 
gemeentes beskikbaar moet wees sodat dit daar 
aangewend kan word.  Daarom word die sinodale 
bydraes ook jaarliks verminder met die bedrag 
wat nie aangewend is nie. 
 

Eiendomsdiensgroep 

 

9.17 SINODE HUIS 
 
9.17.1 Die Sinode huis is langs Skuilkrans se 
kerkgebou geleë en is doelmatig vir die werk van 
die Sinode ingerig. 
 

 
 
 
 
 

Kommunikasie 

 

9.18 FAMILIENUUS 
 
9.18.1 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. 
 
9.18.2 Hierdie nuus word aan elke predikant, 
elke gemeente en ander belangstellendes 
gestuur. 
 

9.19 OOSNUUS 
 
9.19.1 Oosnuus is die koerant wat drie keer per 
jaar verskyn.  Die doel daarvan is om die nuus 
agter die nuus te vertel en 'n beeld van ons 
mense te gee.  Die afgelope jaar is Vrouenuus, 
wat in die verlede 'n afsonderlike publikasie was, 
in Oosnuus opgeneem. 
 
9.20 KORTNUUS 
 
9.20.1 Kortnuus is ook 'n e-pos kommunikasie 
wat geskied wanneer die behoefte bestaan.  
Gewoonlik is dit nuus oor een saak of dringende 
nuus wat versprei moet word, 
 

9.21 FAMILIEBRIEF 
 
9.21.1 Hierdie kommunikasie is die ou 
omsendbrief, wat ongeveer maandeliks gestuur 
word om 'n saak volledig bekend te maak. 
 

9.22 WEBBLAD 
 
9.22.1 Besoek gerus die Sinode se webblad 
www.sinoos.co.za.  Dit word ook gebruik om die 
gebeure in die familie uit te beeld. 
 
9.22.2 Dit is 'n bron van inligting en hulp oor 
talle sake. 
 

9.23 ONDERSTEUNINGSDIENS SE 
LEDE 
 
Ds Francois Retief (Voorsitter) 
Ds Tienie de Bruyn 
Ds Lemmer Venter 
Ds Henry van der Schyff 
Meneer Neels van Tonder  
Meneer Danie Brink 
Ds Thinus Prinsloo 
Dr Johan van der Merwe 
Ds Johan de Witt 
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10.  SINODALE DIENSRAAD – ALGEMENE SAKE 
 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag dien as agtergrond vir die 
aanbieding tydens die sinodesitting. 
 
Punt twee: Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word. 
 
 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen 
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10.  SINODALE DIENSRAAD – ALGEMENE SAKE 
 
 
 
Die verslag word aangebied in dieselfde formaat 
as die wyse waarop vergadering ingerig is.  Daar 
word spesifiek op die prioriteitsake gefokus.  Die 
meeste tyd word ook daaraan bestee. 
 
Daarna word die ander sake as operasionele sake 
hanteer. 
 

Prioriteitsake 

 

10.1 TERMYN 2007 - 2011 
 
10.1.1 Reeds tydens die eerste vergadering van 
die Sinodale Diensraad is daar besin oor die 
termyn wat wag.  Daar is besef dat daar 'n 
spesifieke leierskaprol is, wat volgens die Familie-
ooreenkomste van die Sinodale Diensraad verwag 
word.  Die leuse van die Sinode is mos: Die Sinode 
wat Hoor, Dien en Lei. 
 
10.1.2 Die vergadering het die visie, waardes en 
werksaamhede doelbewus bespreek in die lig van 
die vrae: 
 
Wat moet gedoen word? 
Hoe moet dit gedoen word? 
Wie moet dit doen? 
 
10.1.3 Die samevatting van die werksaamhede 
is bevestig: Die Sinode is daar om leiding te gee, 
netwerke te help vestig, verhoudinge te bou en 
advies te gee. 
 
10.1.4 Uit die terugvoer oor sinodesitting 2007 is 
geoordeel dat daar 'n aantal terreine is, waarop 
verbeter kan word.  Dit is: 
 
10.1.4.1 Meer jonger mense behoort betrek te 
word. 
 
10.1.4.2 Die Ontwerpspan kan nog meer doen om 
almal sinvol te betrek.  Die tafelgesprekke moet 
veral deeglik beplan word, sodat die gesprekke wel 
'n verskil maak. 
 
10.1.4.3 Die sinodesitting moet 'n groter geestelike 
inslag hê.  Afgevaardigdes moet eerstens 'n 
geestelike ervaring hê, wat gedra is deur gebed, 
en deur veral met die Woord te verkeer en saam te 
soek na die wil van die Here. 
 
10.1.4.4 Die afgevaardigdes se verwagting moet 
doelbewus gefokus word.  Die sinodesitting is nie 

om op 'n demokratiese wyse besluite te neem nie.  
Dit is eerder 'n geleentheid vir geloofs-
onderskeiding.  Dit moet die ideaal vir die 
sinodesitting, maar ook vir elke ander kerklike 
vergadering wees.  Die Kerk word deur Christus 
regeer en Sy wil moet in alles gesoek word. 
 
10.1.5 Die Seisoen van Luister-boek oor 
vergaderings en Arnold Smit se Meetings that 
Matter kan nuttig hiervoor gebruik word. 
 
10.1.6 Daar is ook geoordeel dat die lede van 
die Sinodale Diensraad 'n spesifieke rol te speel 
het.  Die leiers moet die waardes van die Sinode 
voor-leef.  Hulle moet reeds doen, wat die 
Sinodale Diensraad wil bereik.  Hulle behoort so 'n 
voorbeeld te stel, wat ander kan naleef. 
 

10.2 GEFOKUSDE BEPLANNING 
 
10.2.1 Op 30 Januarie 2008 is tydens 'n eiland-
situasie spesifiek aan die nuwe termyn aandag 
gegee. 
 
10.2.2 Terugvoer is deur Jan Bisschoff gedoen, 
wat tydens die sinodesitting 2007 drie evaluerings 
gedoen het.  Die eerstes was oor afgevaardigdes 
se algemene houding en verwagting, die tweede 
was oor die werk van die Sinode en die derde was 
aan die einde - die belewenis van die sitting.  Die 
kommentaar op die Indekskaarte is ook hanteer. 
 
10.2.3 Die volgende het die sterkste geblyk: 
 
Een: Die diversiteit kom al duideliker na vore. 
 
Twee: Die konteks en belange speel 'n steeds 
groter rol.  Die afgevaardigdes is ook goed ingelig. 
 
Drie: Die sake wat bespreek is, was in die kol. 
 
Vier: Afgevaardigdes is oor die algemeen 
tevrede, hoewel niks uitstaan nie. 
 
Vyf: Die saak wat die sterkste evalueer, is die 
band met die geloofsgenote.  
 
10.2.4 Inligting is ook oor die ander Sinodes se 
prosesse gegee, sowel as die invloed van die 
Seisoen van Luister. 
 
10.2.5 Daar is geoordeel dat geloofs-
onderskeiding tydens vergadering 'n werkswyse 
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behoort te word van elke sinodesitting en dat dit 
moet deurstuur na elke gemeente. 
 

10.3 PROSES VAN DIE SINODE 
 
10.3.1 Baie aandag is bestee om die proses van 
die Sinode eenvoudig te beskryf.  Dit handel oor 
die wyse waarop inligting op die tafel kom en wat 
daarmee gebeur.  (Vergelyk 11. Sinodale 
Diensraad - Proses van die Sinode) 
 
10.3.2 Die eerste faset van die proses is om 
posstukke in die posbus van die Sinode te kry.  Die 
twee groot posstukke het die Sinodale Diensraad 

gaan haal uit 'n gesprek met die Voorsitters van 
die Ringsdiensrade en die Voetsool sinodesitting. 
 
10.3.3 'n Vergadering is met die Voorsitters van 
die Ringsdiensrade gereël om te hoor hoe dit in die 
gemeentes van die Sinode gaan.  Die vergadering 
het as voorloper tot die Voetsool sinodesittings 
gedien.   
 
10.3.4 Hulle is spesifiek gevra om vooraf met die 
predikante binne die ring oor die volgende vrae 
gesprek te voer: 
 
Een: Watter sake is tans aktueel in die 
gemeentes? 
 
Twee: Hoe lyk die onderlinge verhoudinge? 
 
Drie: Watter sake speel 'n rol in die 
voortgesette funksionering van die gemeentes? 
 
10.3.5 Vier Voetsool sinodesittings is gehou, 
waar die afgevaardigdes doelbewus deur 'n proses 
van geloofsonderskeiding geneem is.  Nadat 
terugvoer oor die vorige siklus gegee is, het almal 
die waardes van die Seisoen van Luister toegepas 
om te hoor wat die gedeeltes uit die Woord sê wat 
die taak van die Kerk tans is.  Daar is uiteindelik 

prioriteite bepaal wat in die posbus van die Sinode 
geplaas is. 
 
10.3.6 'n Volledige weergawe van die Voetsool 
sinodesittings 2008 is aan elke predikant en 
gemeente gestuur. 
 

10.4 PRIORITEITSAKE 
 
10.4.1 Die tweede fase van die proses van die 
Sinode is om die stukke in die posbus te sorteer.  
Al die stukke is met behulp van 'n proses van 
geloofsonderskeiding deur die Sinodale Diensraad 
sorteer en geprioritiseer.   
 
10.4.2 Die eerste drie prioriteite het geblyk: 
 
Een: God in die middelpunt. 
 
Twee: Christelike Lewenswyse. 
 
Drie: Daadgetuienis. 
 
10.4.3 Die Sinodale Diensraad het ook 
geoordeel dat  onderskei moet word tussen sake 
wat belangrik en dringend is teenoor die wat 
belangrik en nie nou dringend is nie. 
 
10.4.4 Aan die hand van die prioriteitsake is die 

tema geformuleer: Lewens wat van God vertel. 
 
10.4.5 Vir elk van hierdie prioriteitsake is 
Diensleiers gevind en daarna is moontlike 
projekplanne opgestel. 
 
10.4.6 Tydens die sinodesitting word die sake 
bekend gestel, die afgevaardigdes kry geleentheid 
om hieroor saam te besin en persone wat wil 
saamwerk kry geleentheid om dit aan te dui.  
Hierdie prioriteitsake het die fokus van die Agenda 
vir die sinodesitting geword. 
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10.5 PROJEKBENADERING 
 
10.5.1 Die Sinodale Diensraad het doelbewus 
gekies om voortaan met 'n projekbenadering te 
werk.  Dit beteken  dat 'n saak 'n begin en einde 
het; dat daar bepaalde uitsette verwag word; dat 
daar deurlopend evaluering van die projek moet 
plaasvind. 
 
10.5.2 Die Sinodale Diensraad wil nie dat 
werksaamhede van die Sinode maar jaar na jaar 
sonder meer omgerol word nie. 
 
10.5.3 Die uitdaging bly steeds dat die Sinode 
werksaamhede doen wat vir die gemeentes van 
waarde is.  Daarom word gepoog dat elke van die 
prioriteitsake twee of drie stukke "gereedskap" aan 
die gemeentes voorsien.  Dit kan dan gebruik word 
wanneer dit by die gemeentes se beplanning 
inpas. 
 
10.5.4 Soos sekere projekte as prioriteitsake 
hanteer word, skuif ander sake laer af in die 
prioriteitsrangorde.  Dit kan selfs nie meer aandag 
kry nie. 
 

Operasionele sake 

 

10.6 VERGADERINGE 
 
10.6.1 Die Sinodale Diensraad het reeds elf keer 
sedert 2007 se sinodesitting vergader.  'n Twaalfde 
vergadering is ook gedurende September 2009 
beplan. 
 
10.6.2 Twee van hierdie vergaderinge het per e-
pos plaasgevind. 
 
10.6.3 Die ander vergaderinge is by 'n 
verskeidenheid gemeentes gereël.  Daardeur  
poog die Sinodale Diensraad om oral 'n gesig aan 
die Sinode te gee. 
 

10.7 DAGBESTUUR 
 
10.7.1 Drie lede van die 
Dagbestuur is reeds tydens 
die sinodesitting aangewys, 
naamlik die Voorsitter, 
Ondervoorsitter en 
Uitvoerende Amptenaar.  
Hulle is Johan van 
Schalkwyk, Ferdie Clasen 
en Henry van der Schyff.
  
10.7.2 Elize Bezuidenhout is as die vierde lid 
verkies.  

10.7.3 Jan Wandrag as Kerkregkundige was ook 
deel van die Dagbestuur.  Met Johan van der 
Merwe se aanwysing is gereël dat hy by die 
Dagbestuur betrek word wanneer dit nodig is. 
 

10.8 LAASTE DAG SE NOTULE 
 
10.8.1 Die Sinodale Diensraad het die Notule 
van die laaste dag van 2007 se sinodesitting op 
aanbeveling van die Notule diensgroep 
goedgekeur. 
 
10.8.2 Dit is as deel van die Handelinge 2007 
aan al die gemeentes en predikante gestuur. 
 

10.9 AANWYS VAN VERTEENWOOR-
DIGERS 
 
10.9.1 Tydens die eerste vergadering van die 
Sinodale Diensraad is die verteenwoordigers van 
die Sinode aangewys.   Al die afgevaardigdes kon 
tydens die sinodesitting hulle voorkeure aandui en 
daarvolgens is die aanwysing gedoen. 
 
10.9.2 Al die gemeentes is hiervan in kennis 
gestel.  Die persone en instansies is ook ingelig.  
Jaarboek 2008 is hiervolgens aangepas. 
 

10.10 AANVULLING VAN VAKATURES 
 
10.10.1 Vakatures is deurlopend aangevul in die 
Diensspanne van die Bedieninge en die 
verteenwoordigers van die Sinode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10.2 Volgens die Familiereëls 2007 is die lede 
van die Sinodale Diensraad ook aangevul. Die 
sekundi, Johan Marais en Elsjé Büchner het André 
van Niekerk en Anton Fick se plekke ingeneem.  
Johan van der Merwe is in Jan Wandrag se plek 
gekoöpteer. 
 
10.10.3 As sekundi Sinodale Leiers is die 
volgende aangewys:  Dirkie van der Spuy van 
Moreletaopark, Hancke van Blerk van Piet Retief 
en Fay van Eeden van Nooitgedahct. 
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10.11 APPELLIGGAAM 
 
10.11.1 'n Appèl teen 'n besluit van die Ring van 
Barberton is hanteer en uiteindelik is ook 'n 
appèlliggaam aangestel. 
 

10.12 LANDSITUASIE 
 
10.12.1 Tydens die beurtkrag van Eskom is 
geoordeel dat die Sinodale Diensraad 'n boodskap 
van hoop aan die gemeentes moet stuur. 
 
10.12.2 'n DVD is opgeneem waarin veral Johan 
van Schalkwyk en Dion van Dyk gesprek gevoer 
het.  Dit is aan elke gemeente voorsien. 
 

10.13 KONSULTASIE KERK- 
HERENIGING 
 
10.13.1 Tydens elke vergadering is aandag aan 
die vordering van die proses van Kerkhereniging 
gegee. 
 
10.13.2 Die konsultasie van 2007 / 2008 is 
skriftelik deur die gemeentes gedoen.  Hierdie 
verslae deur die gemeentes is saamgevoeg en die 
lyne daaruit is aangeteken. 
 
10.13.3 Kopieë van die konsultasies is aan die 
gemeentes voorsien, sowel as vir elke lid van die 
Moderamen van die Algemene Sinode. 
 

10.14 BEDIENINGE 
 
10.14.1 Tydens elke 
vergadering is aandag 
aan die vordering van die 
werksaamhede van die 
Bedieninge gegee. 
 
10.14.2 Daar is ook 
gevra dat die Bedieninge 
se werk ondersteunend 
tot die Prioriteitsake moet 
wees en moet aansluit by 
die projekbenadering van 
die Sinodale Diensraad. 
 

10.15 DOOPVIERING 
 
10.15.1 Die vordering in die gesprek oor die 
doopviering is gemonitor.  Die uitkoms van die 
gesprekke is aan die ADGO (Algemene 
Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling) voorsien, 
soos versoek is. 
 

10.15.2 'n Volledige verslag verskyn by 6. 
Bediening vir Aanbidding. 
 

10.16 GESPREK OOR DIE DOOP 
 
10.16.1 Ermelo-Oos se versoek oor 'n gesprek 
oor die doop - veral bekeringsdoop - het ook op die 
tafel van die Sinodale Diensraad geland. 
 
10.16.2 Deur die ring is riglyne vir die gesprek 
voorsien. 
 
10.16.3 Die gemeente is aangeraai om die 
moontlikheid te oorweeg om 'n beskrywingspunt 
aan die Algemene Sinode voor te lê. 
 
10.16.4 Die Sinodale Diensraad het ook besluit: 
 
Een: Die Bediening van Getuienis word 
versoek om ’n oop gesprek te reël oor die behoefte 
van persone wat ’n belydenisdoop verlang. 
 
Twee: Daar behoort ook ’n verdere gesprek oor 
die ander problematiese sake in verband met die 
doop plaas te vind. 
 

10.17 TOEKENNINGS VAN DIE 
SINODE 
 
10.17.1 Jaarliks is die Toekennings (begroting) 
volgens die ooreengekome riglyne hanteer. 
 
10.17.2 Vanjaar is die toekennings doelbewus 
aan die hand van die prioriteitsake gedoen. 
 

10.18 FINANSIËLE STATE 
 
10.18.1 Jaarliks word die finansiële state van die 
Sinode deur Ondersteuningsdiens goedgekeur, 
met verslag aan die Sinodale Diensraad. 
 

10.19 AFVAARDIGING ALGEMENE 
SINODE 
 
10.19.1 Aandag is gegee 
aan die wyse waarop die 
Sinode se afvaardiging na 
die Algemene Sinode 
saamgestel word. 
 
10.19.2 Volledige inligting 
verskyn by 12. Sinodale 
Diensraad - Afvaardiges 
Algemene Sinode 2011. 
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10.20 PRIORITEITSAKE VOETSOOL 
SINODESITTING 2004 
 
10.20.1 Die Sinodale Diensraad het gepoog om 
die sirkel te voltooi.  Hoor by Lidmate - die Sinode 
hanteer die prioriteitsake - terugvoer aan Lidmate. 
 
10.20.2  Die werk aan die sake is grootliks 
afgesluit of dit word operasioneel hanteer. 
 
10.20.3 'n Samevatting van hierdie terugvoer aan 
die Voetsool sinodesittings 2008 verskyn by 10.40 
Terugvoer Voetsool sinodesittings 
 

10.21 TERUGVOER VERTEENWOOR-
DIGERS 
 
10.21.1 Daar is begin met terugvoer deur die 
persone wat aangewys is om die Sinode te 
verteenwoordig.  Hulle eie belewenis van die werk 
is gevra. 
 
10.21.2 Hierdie terugvoer is eers deur die 
Sinodale Diensraad hanteer en daarna in 
pamfletformaat aan die gemeentes gestuur. 
 
10.21.3 Die  terugvoer is in vier groepe gedoen, 
naamlik: 
 
Een: Taakspanne Algemene Sinode  
 
Twee: Getuienisaksies. 
 
Drie: Versorgingsaksies. 
 
Vier: Opleidingsinstansies. 
 

10.22 KURATORIUM, UNIVERSITEIT 
VAN PRETORIA 
 
10.22.1 Die Kuratorium is verantwoordelik vir die 
deurlopende bestuur van die teologiese opleiding 
in die Noorde.  Danie Dreyer van Tygerpoort is as 
Voorsitter van die Kuratorium verkies. 
 
10.22.2 Die Reglement en Huishoudelike Reëls 
van die Kuratoriums is ook vir kommentaar 
hanteer. 
 
10.22.3 Via die Gesamentlike Sinodale 
Kommissie (die kommissie bestaande uit die 
Dagbestuur of Moderature van die vier 
Transvaalse Sinodes) word die behoeftes van die 
Kuratorium steeds op die tafel gehou. 
 

10.22.4 'n Nuwe ooreenkoms met die Universiteit 
van Pretoria is gedurende Junie 2009 onderteken.  
Inligtings daaroor word aan gemeentes deurgegee. 
 
10.22.5 Met fondse deur die De Jager Steynfonds 
aan die vier Sinodes voorsien, is twee persone op 
'n deeltydse basis vir 2009 en 2010 aangestel.  
Hulle is beide lede van die Sinodale Diensraad.  
Lourens Bosman van Lux Mundi gee veral aandag 
aan die Kerkeie opleiding van teologiese studente.  
Ferdie Clasen van Tygerpoort is verantwoordelik in 
die bestuur van die Voortgesette Bedienings 
Ontwikkeling (VBO) van predikante. 
 
10.22.6 Die Sinodale Diensraad het hulle taak 
daarin gesien om die A-Z Handleiding in verband 
met predikante aan elke gemeente en predikant 
beskikbaar te stel.  Daar word saamgewerk sodat 
elkeen hieroor volledig ingelig word en om met 
entoesiasme by die opleiding betrokke te wees. 
 

10.23 KERKREGTELIKE 
HINDERNISSE 
 
10.23.1 Die Sinodale Diensraad het na aanleiding 
van die werk van die Diensgroep vir Volhoubare 
Bediening aan die saak aandag gegee.  Dit het 
veral in verband met die teenwoordigheid van 'n 
konsulent tydens kerkraadsvergaderinge 
gehandel. 
 
10.23.2 Via die Regsdiensgroep is met die 
Algemene Taakspan Regte  (ATR) gesprek 
gevoer.  Daar is tot 'n aanvaarbare reëling gekom.  
Vergelyk  9. Ondersteuningsdiens. 
 

10.24 COLLOQUIUM DOCTUM 
 
10.24.1 Die aansoek van 
Peet Boshoff om die herstel 
van predikantsbevoegdheid 
is hanteer en goedgekeur. 
 
10.24.2 Peet Boshoff is 
weer legitimeer en 
beroepbaar gestel.  Hy is 
tans pastorale hulp by 
Witbank. 
 

10.25 HANDVES GODSDIENSREGTE 
 
10.25.1 Hierdie Handves wat onder leiding van 
prof Pieter Coertzen opgestel word, is aan al die 
lede en ander kundiges vir kommentaar 
deurgegee. 
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10.26 RING VAN LYTTELTON 
 
10.26.1 Die Sinodale Diensraad is gevra om 'n rol 
te speel in die ontwikkeling by Midstream tussen 
Pretoria en Midrand. 
 
10.26.2 Hierdie rol is gesien as fasiliteerder, om 
die lede van die ringsdiensraad en 
verteenwoordigers van al die gemeentes saam te 
trek om die ontwikkeling te beplan.   
 
10.26.3 Na hierdie gesprek het die 
ringsdiensraad, saam met 'n loodskomitee uit die 
inwoners aan die bediening aandag begin gee. 
 
10.26.4 Die Sinodale Diensraad is op hoogte 
gehou. 
 

10.27 SINODALE GETUIENISFORUM 
 
10.27.1 Gesprekke is met die Funksionaris, 
Andries Louw en verteenwoordigers van die 
Noordelike Sinode, die ander NG Kerk vennoot 
gevoer.  Dit het gehandel oor die verskillende 
verwagtinge en uitkomste van die werk. 
 

10.28 STUDENTEBEDIENING 
 
10.28.1 Op versoek van die Noordelike Sinode is 
gesprekke begin oor die toekoms van 
Studentebediening in Pretoria. 
 

10.29 FAMILIEREËLS 
 
10.29.1 Aanpassings is aan die Familiereëls 2007 
aangebring, waar dit nie korrek was nie. 
 
10.29.2 Vergelyk 9. Ondersteuningsdiens vir die 
besonderhede. 
 

10.30 KERK SE ROL IN 'N 
GEMEENSKAP WAAR WERKSVER-
LIESE VOORKOM 
 
10.30.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat 
nie net stilgebly kan word wanneer soveel 
werksverliese voorkom, soos tans in Suid-Afrika 
nie. 
 
10.30.2 Daar is besluit om te verneem wat elke 
gemeente op 'n plaaslike vlak doen sodat wenke 
onderlinge uitgeruil kan word. 
 
10.30.3 Daar is nie baie reaksie ontvang nie, 
maar van die inligting is in Oosnuus geplaas. 
 

10.31 VERKIESING 2009  
 
10.31.1 Tydens die vergadering net voor die 
verkiesing (April 2009) is 'n verklaring goedgekeur, 
wat aan al die gemeentes besorg is. 
 
10.31.2 Dit lui soos volg: 
 
Die Sinodale Diensraad doen 'n ernstige beroep op 
al die lidmate in die sinodale gebied om deel te 
neem aan die komende verkiesing, om hulle 
keuses met groot verantwoordelikheid uit te oefen 
en om saam te bid vir die rustige afloop van die 
verkiesing, sodat 'n goeie owerheid daargestel 
word wat die land sal regeer volgens die wil van 
God.  
 

10.32 BYBELGENOOTSKAP 
 
10.32.1 Veranderde wetgewing het 
Bybelgenootskap genoop om 'n Artikel 21 
Maatskappy te word.  Hulle het die Sinodes genooi 
om formeel deel van die nuwe maatskappy te 
word. 
 
10.32.2 Die Sinodale Diensraad het besluit om nie 
die uitnodiging te aanvaar om formeel lid van die 
Artikel 21 Maatskappy te word nie.  Daar is risiko's 
wat nie voldoende aangespreek is nie.  Die 
Sinodale Diensraad sien nie kans om die Sinode te 
verbind aan 'n maatskappy waaroor die Sinode nie 
beheer het nie. 
 
10.32.3 Dit beteken nie dat die werk van die 
Bybelgenootskap nie ondersteun word nie.  
Inteendeel.  Die Sinode ondersteun die werk en 
stel steeds bydraes wat gemeentes vir 
Bybelverspreiding ontvang, vry van sinodale  
bydrae berekeninge.  Ons wil soos in die verlede  
saamwerk, sonder om ons formeel te verbind.   
 

10.33 VOLGENDE SINODESITTING 
 
10.33.1 Volgens die skedule van die Sinode, 
behoort die volgende sinodesitting Oktober 2011 
plaas te vind. 
 
10.33.2 Daar is kennis geneem dat die Algemene 
Sinode beplan om 10 tot 14 Oktober 2011 hulle 
volgende sitting te hou. 
 
10.33.3 Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat 
dit sinvol is dat ons eie sinodesitting na afloop van 
die sitting van die Algemene Sinode plaasvind. 
 
10.33.4 Die volgende sinodesitting is bepaal vir 18 
tot 21 Maart 2012.   
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10.34 RING VAN CAROLINA 
 
10.34.1 Die Sinodale Diensraad het aandag 
gegee aan die samestelling van die Ring van 
Carolina, soos versoek deur die vorige 
sinodesitting. 
 
10.34.2 Verskillende moontlikhede is ondersoek.  
Uiteindelik is ooreengekom dat die gemeentes van 
die ring by die omliggende ringe inskakel.  
Onderhandelinge is met die ringe daaroor gevoer. 
 
10.34.3 Die Sinodale Diensraad het op 
aanbeveling van die ring die ontbinding van die 
ringe goedgekeur. 
 
10.34.4 Tydens die sinodesitting vergader die 
Ringe van Ermelo, Middelburg en Witbank om die 
"nuwe" gemeentes te ontvang.   
 

10.35 LEDE VAN DIE SINODALE 
DIENSRAAD 
 
Dr Johan van Schalkwyk  -  Voorsitter 
Dr Ferdie Clasen  -  Ondervoorsitter 
Dr Lourens Bosman  -  Sinodale Leier 
Dr Johan Marais  -  Sinodale Leier 
Dr Elsjé Büchner  -  Sinodale Leier 
Me Elize Bezuidenhout  -  Sinodale Leier (nie 
gelegitimeer) 
Me Carol Marais  -  Sinodale Leier (nie 
gelegitimeer) 
Ds Freddie Schoeman  -  Diensleier  -  Aanbidding 
Dr Arno Meiring  -  Diensleier  -  Getuienis 
Dr Louis Louw  -  Diensleier  -  Onderlinge Sorg 
Ds Francois Retief  -  Ondersteuningsdiens 
Dr Johan van der Merwe  -  Kerkregkundige 
Ds Henry van der Schyff  -  Uitvoerende 
Amptenaar 
 

10.40 TERUGVOER VOETSOOL 
SINODESITTINGS 
 
10.40.1 'n Fasiliteerder het gehelp dat die 10 
prioriteite uit al die sake van die vyf geleenthede 
gekies word.  Dit was Armoede / VIGS, Morele 
verval, Grondhervorming, Kerkhereniging, 
Homoseksualiteit, Teologiese opleiding, Jeug, 
Erediens, Veroudering, Volhoubare bediening en 
Geestelike leierskap.  Dit kan verdeel word as 
sake in verband met die samelewing, die 
kerkverband, die gemeentes en leierskap. 
 
10.40.2 Die Sinodale Diensraad het bepaal watter 
sake reeds op 'n bepaalde manier aandag geniet.  
Dit was Armoede / VIGS, Kerkhereniging, 
Homoseksualiteit, Teologiese opleiding, Jeug en 

Erediens.  Vir die volgende sake is daar 
Diensgroepe saamgestel: Morele herstel, 
Geestelike leierskap, Grondeise en Volhoubare 
Bediening.  Daar is ook besef dat predikante en 
lidmate beperkte kapasiteit het en nie alles kan 
doen nie. 
 
10.40.3 Armoede / VIGS - is reeds deur 'n 
Diensgroep van die Bediening van Getuienis 
hanteer. Oor Homoseksualiteit is lidmate se 
mening deur middel van 'n vraelys getoets en aan 
die hand daarvan is besluite tydens 2005 se 
sinodesitting geneem.  Jeugwerk word deur 'n hele 
aantal Taakspanne van die Algemene Sinode 
behartig en inligting word deurlopend na 
gemeentes gestuur.  Vir Erediens is daar ook 'n 
Taakspan van die Algemene Sinode waarin 
heelwat van die Sinode se predikante 'n bydrae 
lewer. 
 
10.40.4 Die sinodesittings van 2005 en 2007 is 
hoofsaaklik  aan die ander ses sake gewy.  Kyk 
gerus weer na die inligting wat hieroor in die 
Agendas verskyn het. 
 
10.40.5  Die doelwit van die Sinodale Diensraad 
in verband met kerkhereniging was om inligting 
deur te gee:  Inligting oor die sake wat in die hart 
van die lidmate leef en inligting oor die vordering 
van die gesprek op die vlak van die Algemene 
Sinode. 
 
10.40.6 Die inligting van die lidmate is verkry deur 
die eerste konsultasie (2006) op 'n paar sentra in 
die Sinode.  Die uitkoms hiervan is aan elke 
gemeente gestuur.  Daar was ook die Kerkspieël 
vraelys en die tweede konsultasie (2008) wat op 
grond van die Achterbergh voorstelle gedoen is. 
 
10.40.7 Inligting uit die Algemene Sinode was 
onder andere die besoek van die vorige Moderator 
Coenie Burger, 'n DVD met vrae en antwoorde oor 
die proses en die gesprek van die vier Moderators 
tydens die sinodesitting 2007.  Talle inligtingstukke 
en briewe is ook aan gemeentes voorsien. 
 
10.40.8 Die Sinodale Diensraad het gevra wat die 
spesifieke bydrae van ons Sinode in die gesprek 
oor Teologiese Opleiding kan wees?  Die lede in 
die Kuratorium is vir terugvoer gevra, 'n 
Diensgroep het 'n hele aantal studiestukke 
opgestel, wat op die webwerf beskikbaar gestel is 
en 'n spesiale dag is gereël om aan die 
veranderinge by die Opleiding aandag te gee. 
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10.40.9 'n Diensgroep het aan Morele herstel 
gewerk en besef dat dit 'n nasionale projek is.  Wat 
is die eie bydrae van die Sinode?  'n Studiestuk    
is opgestel wat  aan elke gemeente gegee is, vir 
gebruik in die werksaamhede.  Verder is elk 
werksaamheid gevra om oral aan die saak van 'n 
Christelike lewenswyse aandag te gee. 
 
10.40.10 Grondhervorming het na twee kante toe 
aandag geniet:  Die proses is saam met 'n groep 
van die Noordelike Sinode geëvalueer en met die 
Owerheid daaroor in gesprek getree. Hierdie 
dokumente is deur die Taakspan van die 
Algemene Sinode in gesprekke gebruik. 
 
10.40.11 Ons eintlike bydrae is om ons lidmate wat 
hierdeur getref word, te ondersteun.  Daarvoor is 
byeenkomste gehou van lidmate wat deur die 
proses geraak is, 2007 en 2008 is biddae gehou 
vir almal wat deur die proses gaan en 'n 

Handleiding is opgestel vir die begeleiding van 
lidmate. 
 
10.40.12 Volhoubare bediening se doelwit is om 
'n model te ontwikkel met riglyne wat vir 
gemeentes gegee kan word.  'n Gesprek is met 'n 
groep gemeentes op die steenkoolvelde begin.  
Die eerste produk was reeds tydens die vorige 
sinodesitting aan elke gemeente gegee. 
 

 
10.40.13 Geestelike leierskap is die laaste van 
die Diensprojekte.  Dit is 'n voortgaande projek, 
waarin veral navorsing gedoen word, persone 
opleiding kan ondergaan en geleenthede gereël 
word om netwerke  hieroor te vorm. 
 
10.40.14 Op hierdie manier word die sirkel voltooi.  
Van die Posbus, na die sortering en verwerking in 
uitsette.  Van die sake kan weer in 'n volgende 
sirkel tot nut van die gemeentes in die Posbus 
geplaas word.  
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11.  SINODALE DIENSRAAD – PROSES VAN DIE SINODE 
 
 

 
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 
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11.  SINODALE DIENSRAAD – PROSES VAN DIE SINODE 
 

 
 

Deel een - ’n Beskrywing van die proses van die Sinode 
 
 

11.1 UITGANGSPUNTE 
 
11.1.1 Die taak en rol van die Sinode 
 
Die Sinode moet ’n leidinggewende rol speel deur 
visionering, navorsing en toerusting, beleid te 
formuleer, advies te gee, ondersteuning te bied. 

 
Die gemeentes moet voordeel trek. 

 
Die kerk moet ’n impak maak op die samelewing. 
 
11.1.2 Hoe werk ons? 
 
Die waardes van die Sinode is ons uitgangspunt. 

 
Ons werk inklusief 

 
Goeie verhoudings is wesenlik aan hoe ons die 
kerk verstaan. 

 
Ons werk met vennootskappe eerder as om al die 
werk self te probeer doen.  Dit impliseer die 

vestiging van netwerke en 
bedieningsvennootskappe. 
 
11.1.3 Geloofsonderskeiding 
 
Die hele proses, van die ontvang van posstukke tot 
by die aflewering van produkte, moet deur 
geloofsonderskeiding gedra word.  Dit impliseer ’n 
voortdurende soeke na die wil van die Here deur ’n 
proses van luister.  
 
11.1.4 Omvattend 
 
Ons werk deurgaans met die drie basiese 
dimensies van kerkwees, naamlik aanbidding, 
onderlinge sorg en getuienis 
 

11.2 DIE GROOT PROSES 
 
11.2.1 Elemente van die proses 
 
Die skets toon die verskillende elemente van die 
proses: 
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Een: Sake land in die posbus van die Sinode 
 
Twee: Die Sinodale Diensraad sorteer hierdie 
pos en bepaal SPA's 
 
Drie: Die Bedieninge en Projekgroepe werk 
aan die SPA’s en lewer produkte af 
 
11.2.2 Wat is die DOEL van ons werk? 
 
Die koms van God se Koninkryk, deur gesonde 
gemeentes 
 
 

11.3 SAKE LAND IN DIE POSBUS 
VAN DIE SINODE 
 
Sake kom van verskillende oorde in die Sinode se 

posbus 
 
Besluite van die eie sinodesitting 
 
Beskrywingspunte wat deur die Sinode aanvaar is 
 
Voetsool sinodesittings 
 
Algemene Sinode 
 
Gesprekke met ringsdiensrade se leierskap 

 
Terugvoer op indekskaarte tydens sinodesittings 
 
Die Bedieninge en Diensgroepe se "postukke" 
 
Lede van die Sinodale Diensraad 
 
Individue. 
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11.4 DIE SINODALE DIENSRAAD 
SORTEER HIERDIE POS 
 
Die Sinode se kantoorpersoneel of lede van die 
Sinodale Diensraad is tipies die plekke waar sake 
in die “inbox” van die sinode beland.  Ten opsigte 
van sommige van hierdie posstukke is proses van 
ordening nodig (byvoorbeeld sake wat op die 
indekskaarte by ’n sinodesitting geskryf word of 
uitsette by ’n Voetsool sinodesitting) en die 
kantoorpersoneel doen dit.  Die Sinodale 
Diensraad se taak is dan om hierdie sake verder te 
evalueer en te sorteer en om ’n proses aan die 
gang te sit sodat dit hanteer kan word. 
 

 
 

 
11.4.1 Wat is die “gewig” van ’n posstuk? 
 
11.4.1.1 Al hierdie posstukke dra nie dieselfde 
gewig nie.  Posstukke word volgens die volgende 
groepe gerangskik in dalende volgorde van 
belangrikheid: 
 
Die eerste groep is besluite 
 Besluite van die eie sinodesitting; 
 Beskrywingspunte wat deur die Sinode 

aanvaar is 
 Besluite van die Algemene Sinode 
 
Die twee groep is konsultasies 
 Die uitkoms van die gesprekke met 

ringsdiensrade se leierskap 
 Die uitkoms van die Voetsool sinodesittings 
 Die Bedieninge en Diensgroepe se 

"postukke." 
 
Derde groep is bydraes van persone wat in die 
sisteem betrokke is 
 Terugvoer op indekskaarte tydens 

sinodesittings 
 Lede van die Sinodale Diensraad 
 Ander individue. 
 

 
11.4.1.2 Die gewig van die volgende moet bepaal 
word: 
 
Sake wat “tradisioneel” deur die Bedieninge 
hanteer is 
 
Aktuele gebeure in die Sinode en land 
 
 
11.4.2 Is dit iets wat die Sinode behoort te 
hanteer? 
 
Al die sake wat in die Sinode se posbus land, hoort 
nie noodwendig op die Sinode se agenda nie: 
 
Sommige sal sake wees wat gemeentes of ringe 
self moet hanteer. 
 
Sommige sake kan nie deur die kerk hanteer word 
nie. 
 
Sake in die posbus is nie noodwendig helder en 
duidelik beskryf nie. 
 
Die dringendheid daarvan is nie uitgeklaar nie. 
 
11.4.3 Die Sinodale Diensraad sistematiseer 
en prioritiseer 
 
11.4.3.1 Sistematiseer 
 
Is daar tendense wat aandui dat ’n saak dringend 
en belangrik is? 
 
Watter dinge hoort bymekaar en moet saam 
hanteer word? 
 
11.4.3.2 Bepaal prioriteite 
 
Alle sake verg nie onmiddellik dieselfde aandag 
nie.  Die Sinodale Diensraad bepaal die 
prioriteitsvolgorde van sake.  Hoe dringend moet 
dit hanteer word?  Wat is die omkeertyd? 
 
11.4.3.3 SPA’s 
 
Die SDR bepaal die Sleutel Prestasie Areas 
(SPA’s) vir hulle dienstyd wat ’n verskil sal maak 
vir die gemeentes wat ons bedien. 
 
Gee ook leiding vir die Bedieninge oor die soort 
produk / uitset wat nodig is. 
 
11.4.4 Waarheen moet die SPA’s / sake gaan? 
 
Kan een van die bestaande Diensgroepe of 
Bedieninge die SPA hanteer? 
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Is daar sake wat aan ’n individu toegewys kan 
word? 
 
Sommige SPA’s kan deur die kantoor en Sinodale 
Diensraad self hanteer word. 
 
Die Sinodale Diensraad vorm projekgroepe om 
SPA’s wat nie ’n verwerkingsplek het nie, te bereik. 
 
11.4.5 Die Sinodale Diensraad gee die sake / 
SPA’s aan na die Projekgroepe (en ander 
verantwoordelike persone) 
 
 Vergelyk punt 11.5.2 

 
11.4.6 Die Sinodale Diensraad fokus daarop 
om hierdie SPA’s te bestuur. 
 
 
11.4.6.1 Almal wat sake / SPA’s moet hanteer, gee 
terugvoer aan die Sinodale Diensraad oor hoe dit 
hanteer sal word, deur wie, wanneer en teen 
watter koste? 
 
11.4.6.2 Die Sinodale Diensraad keur die 
werkswyse van die projekte, bedieninge en 
diensgroepe goed. 
 

 
 

 
 
11.4.6.3 Die bronne van die Sinode word 
aangewend om hierdie SPA’s te bereik. 
 
Begroting 
Tyd van kantoorpersoneel 
Plek op die Sinode se kalender 
 
11.4.6.4 Die Sinodale Diensraad keur begrotings 
goed aan die hand van die SPA’s. 
 

11.4.6.5 Die Sinodale Diensraad kyk na die Sinode 
se kalender en koördineer die aflewering van die 
produkte. 
 
11.4.6.6 Die Sinodale Diensraad ontvang gereelde 
verslag oor hoe die Projektegroepe, Diensgroepe 
en Bedieninge vorder met die bereiking van die 
SPA’s. 
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11.4.6.7 Die Sinodale Diensraad gee terugvoer 
aan die persone of instansies wat sake in die 
Sinode se posbus geplaas het: 
 
Hoe word ’n saak verder hanteer 
Ook oor sake wat nie hanteer gaan word nie. 
 

11.5 DIE PROJEKGROEPE EN 
BEDIENINGE WERK AAN DIE SPA’S EN 
LEWER PRODUKTE AF 
 
11.5.1 Doel van die werk? 
 
Die doel is nie die pakkie nie, maar die koms van 
die Koninkryk van God 
 
Om dit te doen moet ons gemeentes help om 
gesond te wees en doelgerig te bestaan. 

 
 

11.5.2 Projekgroepe, Bedieninge, en Diens-
groepe (en ander verantwoordelike persone) 
ontvang die die sake / SPA’s van die Sinodale 
Diensraad 
 
Die Projekgroepe, Bedieninge en Diensgroepe 
besluit hoe om die sake verder te hanteer. 
 
Wat is die uitkoms wat verlang word? 
 
Watter pakkie moet afgelewer word? (’n Verslag, ’n 
stuk toerusting, ’n ondersteuningsmeganisme ...?) 
 
Wat is die beste manier van hantering?  (Deur ’n 
Projekgroep of Diensgroep aan te wys, ’n gesprek 
te reël, ’n individu te vra om dit te hanteer, ’n 
vergadering te hou, ’n verklaring uit te reik?) 
 
Wat is die omkeertyd vir afhandeling?  (Kan dit 
oorstaan tot die volgende sinodesitting, moet daar 
onmiddellik opgetree word, is daar tussentydse 

optrede nodig, is dit iets wat op ’n deurlopende 
basis hanteer moet word?) 
 
Watter mense is die beste om dit te doen? 
 
Wat gaan dit kos? 
 

 

11.6 DIE LEIERSKAP-TAAK VAN DIE 
SINODALE DIENSRAAD IN DIE 
VOORTGAANDE PROSES 
 
Moniteer hoe die Projekgroepe en Diensgroepe 
vorder. 
 
Die Sinodale Diensraad beskerm die waardes van 
die Sinode. 
 
Die Sinodale Diensraad sien toe dat die drie 
basiese dimensies van kerkwees in die hantering 
van sake / SPA’s ter sprake kom en voor oë bly.  
Ons bestaan word gekenmerk deur: 

Aanbidding 
Onderlinge sorg 
Getuienis 

 
Hou die groter doel voor oë vir die Diensgroepe. 
 

11.7 VERSLAG AAN DIE SINODE 
 
Die Projekgroepe, Diensgroepe, Bedieninge en 
Sinodale Diensraad lewer verslag aan die Sinode 
oor hulle werksaamhede. 
 
Oor die uitvoer van sinodebesluite moet ook 
verslag gedoen by die volgende sinodesitting. 
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11.8 RITME VAN SINODESITTINGS EN WERKSAAMHEDE 
 

 
11.8.1 Tans hou die Sinode elke twee jaar ’n 
sinodesitting.  In die lig van die Proses, soos 
hierbo uiteengesit, is dit verkieslik dat die ritme van 
sinodesittings hierby aangepas word.  Daar kan 
steeds gedurende die termyn van vier jaar twee 
sittings gehou word, maar dit hoef nie twee jaar 
van mekaar plaas te vind nie. 
 
11.8.2 Daar word beplan om tydens die groot 
sinodesitting vorentoe te kyk.  Die eerste 
konsultasie oor die sake vir die Posbus en 
prioriteite vir die termyn wat voorlê, vind dan reeds 
plaas. 
 
11.8.3 Na afloop van die groot sinodesitting word 
die proses van geloofsonderskeiding gehou.  Dit 
sluit die konsultasies by die Voetsool sinodesittings 
en die ringsdiensrade in en dit behoort nader aan 
die groot sitting plaas te vind.  Die eerste deel van 
die siklus kan dus korter wees. 
 

 

 
11.8.4 Die klein sinodesitting kan dus gouer 
plaasvind.  Die prioriteite moet bevestig word, 
sodat die Diensgroepe daarmee kan begin werk.  
Hierdie klein sitting kan tussen vyftien tot agtien 
maande na die vorige (groot) sitting plaasvind.  Die 
res van die termyn word dan deur die Diensgroepe 
gebruik om projekte tot nut van die gemeentes af 
te handel. 
 
11.8.5 In die lig van die sitting van die Algemene 
Sinode gedurende Oktober 2011 (en waarskynlik 
gedurende Oktober elke vier jaar), kan die Sinode 
se sittings moontlik soos volg wees: 
 
Groot sitting  Maart 2012 
 
Klein sitting  Junie 2013 
 
Groot sitting  Maart 2016 
 
Klein sitting  Junie 2017 
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Deel twee – Toepassing van die werkswyse, as 
proses van die Sinode 

 

11.9 SORTERING VAN DIE 
INLIGTING IN DIE POSBUS 
 
11.9.1 Die sortering self 
 
11.9.1.1 Op 12 November 2008 het die Sinodale 
Diensraad die sortering gedoen. 
 
11.9.1.2 Die vergadering het gefokus op die 
geestelike leierskap-funksie van die Sinodale 
Diensraad.  Daar is gevra: Watter patrone word 
gesien?  Verteenwoordig hierdie uitsette ’n skuif 
van ons vorige prioriteite?  Wat moet ons hieruit 
aflei oor die roeping van die Kerk in hierdie tyd? 
 
11.9.1.3 In die sortering is hoë waarde aan die 
konsultasies geheg, wat doelbewus deur die 
Sinodale Diensraad gedoen is.  Dit is die vier 
Voetsool sinodesittings, sowel as die gesprek met 
die Voorsitters van die ringsdiensrade.  Veral die 
vier Voetsool sinodesittings is in terme van 
geloofsonderskeiding hanteer. 
 
11.9.1.4 Die ander sake in die Posbus is daarna 
hanteer.  Dit is die Bedieninge se sake, sowel as 
die besluite van die Sinode 2007 en die Algemene 
Sinode 2007.  Die vergadering het bepaal waar 
hierdie sake by die prioriteite uit die konsultasies 
inpas. 
 
11.9.1.5 Daar is vootdurende aan die sake gesif 
deur te vra watter sake op die tafel van die Sinode 
hoort of op ander plekke hanteer kan word.  
Volgens die waardes van die Seisoen van Luister 
is gepoog om geloofsonderskeidend te werk te 
gaan.  Daar is dus gefokus op dinge wat die 
grootste verskil sal maak in die Koninkryk en seker 
gemaak dat dit egte sinodewerk is, nie 
werksaamhede wat by ringe of gemeentes tuis 
hoort nie. 

 

11.9.1.6 Daar is verder vasgehou aan die 
uitgangspunt dat ons in die rigting van projekte 
werk, nie sake wat van siklus na siklus maar net 
oorgerol word nie.  Projekte het (i) ’n begin en 
einde, (ii) lewer ’n bepaalde produk af, (iii) kry ’n 
begroting en toegang tot Sinode bronne  (iv) kan 
geëvalueer word. 
 
11.9.2 Uitkomste van die sortering 
 
11.9.2.1 Die volgende fokusse het uiteindelik 
geblyk: 
 

Geestelike getuienis 
Daadgetuienis 

Geloofsonderskeiding 
Gesonde gemeentes 

Vorming van ’n Christelike lewenstyl 
Woordgetuienis 
Bybelsuiwerheid 
Jeug en gesinne 

Kerk moet versoening bevorder en uitvoer 

 
11.9.2.2 Die Sinodale Diensraad het die volgende 
afleidings hieruit gemaak: 
 

 Een: Lidmate het ’n sterk verlange na ’n egte 
geloofsbelewenis en ’n lewe waarin God sentraal 
is. 
 
Twee: Diens aan die wêreld kom ook sterk na 
vore. 
 
Drie: ’n Lewenstyl volgens die Woord en 
relevansie vir die gemeenskap spreek uit die sake. 
 
Vier: Daar is ’n satheid vir debatte oor sake, 
maar die geloofwaardigheid van die Kerk moet 
herstel word. 
 
Vyf: Hierdie sake moet goed 
gekontekstualiseer word in die werk van die 
Sinodale Diensraad. 
 
11.9.3 Bepaling van prioriteite 
 
11.9.3.1 In die bepaling van prioriteite is die 
volgende skema hanteer. 
 

 
Belangrik + Dringend 

 

 
Belangrik + nie dringend 

 
Nie-belangrik +  Dringend 

 

 
Nie belangrik + nie dringend 
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11.9.3.2 Daar is ook gevra wattter sake kan afval.  
Ons kan nie maar net altyd nog dinge byvoeg nie, 
sekere dinge sal moet ophou gebeur. 
 
11.9.3.3 Dit het geblyk dat die volgende sake 
belangrik en dringend is om nou aandag te 
geniet: 
 
Een: ’n Lewe met God in die middelpunt. 
 
Twee: Vorming van ’n Christelike lewenstyl. 
 
Drie: Daadgetuienis. 
 
11.9.3.4 Die sake wat belangrik en nie nou 
dringend is nie, is hierby aangepas.  Dit is: 
 
Een: Gesonde gemeentes 
 
Twee: Geloofsonderskeiding 
 
Drie: Woordgetuienis 
 
Vier: Woord en leer suiwerheid 
 
Vyf: Jeug en gesinne 
 
Ses: Bevorder gesinne. 
 
11.9.3.5 Lede van die Sinodale Diensraad is 
toegewys om verder aan elk van die sake aandag 
te gee.  Die volgende is gevra: 
 
Een: Moontlike Diensleiers word geïdentifiseer. 
 
Twee: Vir elke Projekgroep word ’n projekplan 
saamgestel en aan die Sinodale Diensraad 
voorgelê. 
 

Drie:  ’n Begroting word vir elk van die projekte 
saamgestel. 
 
11.9.4 Voor die vergadering 
 
11.9.4.1 Inligting oor die drie fokusse dien voor die 
vergadering (sinodesitting). 
 

 
 
11.9.4.2 Hierdie prioriteitsake word bekendgestel, 
daar is geleentheid dat almal aan ’n aantal aspekte 
hiervan kan werk en uiteindelik word ’n aantal 
persone as medewerkers gewerf. 
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12.  SINODALE DIENSRAAD – AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 
2011 

 
 

 
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 
 
Punt vyf:   Die aanbevelings by punt 12.8.7 word hanteer 
 
Punt ses: Die aanbevelings by punt 12.9.2 word hanteer. 
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12.  SINODALE DIENSRAAD – AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 
2011 

 
Kies ons afvaardiging . . . 

 
12.1 AANWYSING 2009 
 
12.1.1 Familiereëls 
 
12.1.1.1 Bepaling 36.1 lui dat die Afgevaardigdes 
na die Algemene Sinode   ". . . . word, tydens die 
vergadering van die Sinode voor die eersvolgende 
vergadering van die Algemene Sinode, uit die 
afgevaardigdes aangewys." 
 
12.1.1.2 Hiervolgens moet die Sinode tydens 
vanjaar se sitting die afgevaardigdes na die sitting 
van die Algemene Sinode gedurende 2011 
aanwys.  Die Sinodale Diensraad het reeds bepaal 
dat die volgende sitting van ons eie Sinode 18 tot 
21 Maart 2012 plaasvind. 
 
12.1.2 Afgevaardigdes gedurende 2007 
aangewys 
 
12.1.2.1 Gedurende 2007 is afgevaardigdes vir die 
Oostelike Sinode 
gekies.  Die 
Ontwerpspan het dit 
veral om die volgende 
redes gedoen: 
 
Een: Die vorige 
sitting van die 
Algemene Sinode was 
vroeër gedurende 2007 
en volgens hulle ritme 
sou hulle volgende 
sitting gedurende 2009 voor ons eie sinodesitting 
wees.  Die Moderamen van die Algemene Sinode 
het egter reeds voor ons eie sitting (2007) besluit 
dat hulle nie meer elke twee jaar vergader nie.  As 
gevolg van die koste-implikasies word die 
volgende sitting eers na vier jaar, dit is gedurende 
2011 gehou. 
 
Twee: Daar was ook die moontlikheid van 'n 
vroeër sitting van die Algemene Sinode in verband 
met Kerkhereniging. 
 
12.1.2.2 Intussen het die proses in verband met 
kerkhereniging gladnie so vinnig verloop, soos wat 
die Algemene Sinode verwag het nie. 
 
12.1.2.3 Die gevolg hiervan is dat persone tydens 
2007 se sitting aangewys is, maar nie die 
geleentheid gehad het om 'n sitting van die 

Algemene Sinode by te woon nie.  Hierdie persone 
is reeds daarvan ingelig, sowel as die ringe of 
Bedieninge wat hulle voorgestel het.  Elkeen is ook 
bedank omdat hulle gewillig was en is om die 
Sinode tydens 'n sitting van die Algemene Sinode 
te verteenwoordig. 
 

12.2 DIE WYSE WAAROP DIE ALGE-
MENE SINODE DIE AFVAARDIGING 
REËL 
 
12.2.1 Die Algemene Sinode reël Sinodes se 
afvaardiging volgens Artikel 38 (A 38) van die 
Kerkorde (Algemene Sinode), wat soos volg lui: 
 

A 38.1 Die Algemene Sinode bestaan uit 'n 
maksimum van 400 lede wat saamgestel word 
uit afgevaardigdes van die Sinodes. 
 
A 38.2 Die afvaardiging van elke Sinode 
moet uit 'n gelyke aantal predikante en 
ouderlinge/diakens bestaan en word soos volg 
saamgestel: 
 
A 38.2.1 'n Vaste komponent van 10 
predikante en 10 ouderlinge/diakens; en 
 
A 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. 
 
A 38.2.3 Sinodes het die reg om minder 
afgevaardigdes te stuur. 
 
A 38.3 Die teologiese opleiding word in 
adviserende hoedanigheid verteenwoordig 
deur een lid van die personeel van elk van die 
teologiese fakulteite van Stellenbosch, 
Pretoria en Bloemfontein. 
 
A 38.4 Elke afvaardiging moet van 'n 
geloofsbrief voorsien wees. 
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12.2.2 Die Oostelike Sinode kon 40 
afgevaardigdes na 2007 se sitting stuur.  Vir 2011 
se sitting behoort die afvaardiging ook 40 persone 
te kan wees. 
 

12.3 DIE WYSE WAAROP DIE OOS-
TELIKE SINODE DIE AFGEVAARDIG-
DES AANWYS 
 
12.3.1 Bepaling 36 (B 36) van die Familiereëls 
(Oostelike Sinode) bepaal hoe die afgevaardigdes 
aangewys word. 
 

B 36.1 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. 
 
B 36.2 Ongeveer twintig predikante en twintig 
ouderlinge/diakens (met sekundi), word uit 'n 
groslys wat soos volg saamgestel word, 
verkies: 
 
B 36.2.1 Die sewe sinodale leiers (met 
sekundi), waarvan minstens twee ouderlinge 
of diakens wat nie predikants- of 
proponentsbevoegdheid het nie, moet wees. 
 
B 36.2.2 Die Diensleiers van die drie 
Bedieninge (Aanbidding, Onderlinge Sorg en 
Getuienis) en die Voorsitter van 
Ondersteuningsdiens (met sekundi). 
 
B 36.2.3 Die Kerkregkundige (met sekundus) 
indien hy/sy 'n afgevaardigde na die 
sinodesitting is. 
 
B 36.2.4 Die Uitvoerende Amptenaar, indien 
hy/sy 'n afgevaardigde na die sinodesitting is. 
 
B 36.2.5 Een predikant en twee ouderlinge of 
diakens (met sekundi) deur elke Bediening en 
Ondersteuningsdiens aan-gewys, met 
inagneming van verteen-woordigers/lede van 
die Sinode wat in Kommissies van die 
Algemene Sinode dien.  Geen Bediening of 
Ondersteuningsdiens word deur meer as twee 
predikante en twee ouderlinge of diakens 
verteenwoordig nie. 
 

B 36.2.6 Een predikant (met sekundus) uit 
elke ring wat nog nie deur 'n predikant 
verteenwoordig is nie, deur die 
ring/ringsdiensraad aangewys. 
 
B 36.2.7 Een ouderling of diaken (met 
sekundus) uit elke ring wat nog nie deur 'n 
ouderling of diaken verteenwoordig is nie, 
deur die ring/ringsdiensraad aangewys. 
 
B 36.2.8 Die ontbrekende getal predikante en 
ouderlinge/diakens (met sekundi), word deur 
die Sinode self, uit die afgevaardigdes na die 
sinodesitting aangevul. 
 
B 36.3 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. 
 
B 36.4 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. 
 
 

12.4 STRATEGIE VAN DIE SINODE 
 
12.4.1 Die Sinodale Diensraad het die afgelope 
termyn heelwat aandag aan die Sinode se 
strategie gegee.  (Inligting hieroor verskyn in 11. 
Sinodale Diensraad – Proses van die Sinode.) 
 
12.4.2 Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat 
die strategie van die Sinode konsekwent toegepas 
behoort te word, ook in die wyse waarop die 
afvaardiging na die Algemene Sinode plaasvind.  
Die afvaardiging behoort dus die strategie te 
weerspieël. 
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12.4.3 Die strategie van die Sinode tans is om 
met Prioriteitsake te werk.  Verteenwoordigers 
hiervan behoort ook deel van die afgevaardig te 
wees. 
 
12.4.4 'n Wysiging wat aangebring kan word, is 
dat elk van die Prioriteitsake verteenwoordig 
behoort te word deur 'n predikant en 'n ouderling of 
diaken. 
 

12.5 KATEGORIALE AFVAARDIGING 
 
12.5.1 Daar is die behoefte aan kategoriale 
afvaardiging uitgespreek, naamlik om 'n jong 
persone sowel as 'n vroue doelbewus af te 
vaardig. 
 
12.5.2 Daar kan dus 'n jong predikant en 'n 
vroue-predikant voorgestel word, sowel as 'n jong 
ouderling of diaken en 'n vroue ouderling of diaken. 
 

12.6 BYKOMENDE AFGEVAARDIG-
DES NODIG? 
 
12.6.1 Daar hoef nie bykomende afgevaardigdes 
vir die Sinode beskikbaar te wees om die twee 
behoeftes (Prioriteitsake en kategoriale 
afvaardiging) aan te spreek nie.  Die huidige 
verdeling tussen die groepe kan net anders gereël 
word. 
 
12.6.2 Dit kan onder andere bewerk word deur 
die dubbele afvaardiging (twee predikante en twee 
ouderlinge/diakens) deur elke Bediening tot 'n 
enkele afvaardiging (een predikant en een 
ouderling/diaken) te verminder. 
 

12.7 UITGANGSPUNTE WAARVOL-
GENS DIE AFVAARDIGING GESKIED 
 
12.7.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat 
die uitgangspunte wat onderliggend aan die 
Sinode se afvaardiging is, steeds behoort te geld. 
 
Die eerste uitgangspunt is dat persone deur 
verskillende groepe voorgestel word en daarna 
deur die sinodesitting goedgekeur word. 
 
Die tweede uitgangspunt is dat hierdie groepe 
wesenlik deel van die strategie van die Sinode 
moet wees.  Tans is die groepe die (1) Sinodale 
Diensraad, die (2) Bedieninge, die (3) ringe en 
dan word die ontbrekende getal deur die (4) 
vergadering aangewys. 
 
12.7.2 Omdat die strategie van die Sinode 
aangepas is, maak dit sin om Prioriteitsake 

verteenwoordig te hê. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
12.7.3 Die kategoriale verteenwoordiging is ook 
reeds in lyn met die Sinode se werkswyse.  Reeds 
tydens 2003 se sitting is besluit dat ". . die getal 
vroue-afgevaardigdes aansienlik verhoog moet 
word." 
 

12.8 VOORGESTELDE WYSIGINGS 
IN DIE WYSE WAAROP DIE SINODE SE 
AFGEVAARDIGDES VERKIES WORD 
 
Die volgende wysigings aan Bepaling 36 kan die 
aanwysing in lyn met die strategie bring: 
 
12.8.1 Wysig Bepaling 36.2.5 soos volg: 
 
 

Bestaande 
Een predikant en twee ouderlinge of diakens 
(met sekundi) deur elke Bediening en 
Ondersteuningsdiens aangewys, met 
inagneming van verteenwoordigers/lede van 
die Sinode wat in Kommissies van die 
Algemene Sinode dien.  Geen Bediening of 
Ondersteuningsdiens word deur meer as twee 
predikante en twee ouderlinge of diakens 
verteenwoordig nie. 
 
(Die Diensleier is die tweede predikant wat deur 
die Bediening aangewys is.) 
 

Voorgestelde 
 

Een predikant en twee ouderling of diaken (met 
sekundus) deur elke Bediening en 
Ondersteuningsdiens aangewys. 
 
(Die Diensleier is steeds die predikant wat deur die 
Bediening aangewys is.) 
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12.8.2 'n Nuwe Bepaling 36.2.6 word ingevoeg: 
 

 
Een predikant en een ouderling of diaken (met 
sekundus) deur elk van die drie Prioriteitsake 
aangewys. 
 

 
12.8.3 'n Nuwe Bepaling 36.2.7 word ingevoeg: 
 

 
Een predikant en een ouderling of diaken (met 
sekundus) onder 35 jaar deur die afgevaardigdes 
onder 35 jaar aangewys. 
 

 
12.8.4 'n Nuwe Bepaling 36.2.8 word ingevoeg: 
 

 
Een predikant en een ouderling of diaken (met 
sekunda) wat 'n vrou is deur die vroue 
afgevaardigdes aangewys. 
 

 
12.8.5 Die huidige Bepalinge 36.2.6 tot 36.4 
word netso behou, maar die nommers wysig, waar 
nodig. 
 
12.8.6 Hiervolgens stel die volgende groepe 
persone voor:  Die (1) Sinodale Diensraad, die (2) 
Bedieninge, die (3) Prioriteitsake, die (4) jong 
persone, die (5) vroue, die (6) ringe en dan word 
die ontbrekende getal deur die (7) vergadering 
aangewys. 
 

12.8.7 AANBEVELING 
 
Die Sinode wysig die Familiereëls (soos 
aangetoon – punt 12.8.1 tot 12.8.5) sodat die 
aanwys van afgevaardigdes na die Algemene 
Sinode die strategie van die Sinode weerspieël. 
 

12.9 AANWYSING VAN DIE 
AFGEVAARDIGDES 
 
12.9.1 Die volgende proses word gevolg om die 
persone voor te stel: 
 
Een: Die lede van die Sinodale Diensraad plus 
sekundi is reeds voorgestel. 
 
Twee: Die Bedieninge wys elk 'n ouderling of 
diaken met 'n sekundus aan. 
 
Drie: Die Prioriteitsake wys elk 'n predikant, 

sowel as 'n ouderling of diaken met sekundi aan. 
 
Vier: Die afgevaardigdes jonger as 35 jaar wys 
'n predikant, sowel as 'n ouderling of diaken met 
sekundi aan. 

 
Vyf: Die vroue afgevaardigdes wys 'n 
predikant, sowel as 'n ouderling of diaken met 
sekundi aan. 
 
Ses: Die ringe wat nog nie deur 'n predikant of 
ouderling/diaken verteenwoordig is nie, wys die 
persone met sekundi aan. 
 
Sewe: Indien nodig, word die ontbrekende getal 
deur die vergadering aangewys.  Dit beteken 
nominasie word gevra en 'n stemming vind plaas. 
 
Agt: Sodra die volledige lys saamgestel is, 
word dit aan die vergadering vir goedkeuring 
voorgelê. 
 

12.9.2 AANBEVELING 
 
Die Sinode keur die voorgestelde lys persone 
as afgevaardigdes na die Algemene Sinode 
2011 goed. 
 
12.10 BYHOU VAN DIE LYS VAN 
VOORGESTELDE PERSONE 
 
12.10.1 Afgevaardigdes kan gerus die lys tydens 
die vergadering byhou om op hoogte van die 
voorgestelde persone te bly. 
 
12.10.2 'n Lys word vir beide die predikante en 
ouderlinge of diakens aangeheg. 
 
12.10.3 Persone wat as sekundi deur een groep 
voorgestel is, kan as primarii deur ander groepe 
voorgestel word. 
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12.10.4 Lys van predikante voorgestel: 
 

   Ring Sekundi 

1. Voorsitter 
 

J van Schalkwyk Silverpark  
(1e ring) 

_ 

2. Ondervoorsitter 
 

FJ Clasen Silverpark _ 

3. Sinodale Leier 
 

LL Bosman P-Faerie G 
(2e ring) 

DE van der Spuy 

4. Sinodale Leier 
 

JC Marais Middelburg 
(3e ring) 

H van Blerk 

5. Sinodale Leier 
 

EP Büchner P-Faerie G 
  

FC van Eeden 

6. Aanbidding 
 

F Schoeman Lyttelton 
(4e ring) 

T Erasmus 

7. Getuienis 
 

A Meiring Silverpark JPT Koen 

8. Onderlinge Sorg 
 

LK Louw  Elarduspark 
(5e ring) 

DF Ehlers 

9. Ondersteuningsdiens 

  
FJ Retief Ermelo 

(6e ring) 
MC de Bruyn 

10. Kerkregkundige 
 

JM van der Merwe P-Faerie G 
 

_ 

11. Uitvoerende 
Amptenaar 

HJ van der Schyff P-Faerie G 
 

_ 

12. Prioriteitsaak 1 
 

   

13. Prioriteitsaak 2 
 

   

14. Prioriteitsaak 3 
 

   

15. Jong predikant 
 

   

16. Vroue predikant 
 

   

17. Ring 1 
 

   

18. Ring 2 
 

   

19. Ring 3 
 

   

20. Vergadering 
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12.10.5 Lys van ouderlinge of diakens voorgestel: 
 

   Ring Sekundi 

1. Sinodale Leier 
 

E Bezuidenhout Silverpark 
(1e ring) 

R de Villiers 

2. Sinodale Leier 
 

CC Marais Lyttelton 
(2e ring) 

G du Plessis 

3. Aanbidding 
 

   

4. Getuienis 
 

    

5. Onderlinge Sorg 
 

     

6. Ondersteuningsdiens    
 

 

7. Prioriteitsaak 1 
 

   

8. Prioriteitsaak 2 
 

   

9. Prioriteitsaak 3 
 

   

10. Jong persoon 
 

   

11. Vroue afgevaardigde 
 

   

12. Ring 1 
 

   

13. Ring 2 
 

   

14. Ring 3 
 

   

15. Ring 4 
 

   

16. Ring 5 
 

   

17. Ring 6 
 

   

18. Ring 7 
 

   

19. Ring 8 
 

   

20. Vergadering 
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13.  DEELNAME AAN SINODALE WERKSAAMHEDE 
 
 

 
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 
 
Punt vyf: Elke afgevaardigde kry geleentheid om die 
inligting te voltooi. 
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13.  DEELNAME AAN SINODALE WERKSAAMHEDE 
 

Gebruik die geleentheid . . . . ? 
 
13.1 HUIDIGE WERKWYSE 
 
13.1.1 Volgens die huidige werkwyse van die 
Sinode is niemand vir tyd en ewigheid deel van 'n 
bepaalde projek, Diensgroep, Bediening of 
Prioriteitsaak nie! 
 
13.1.2 Daar word telkens geleentheid gebied dat 
elkeen by aktiwiteite van sy/haar keuse kan 
inskakel.  Die werksaamhede is dus nie geslote 
nie, maar oop vir elkeen se deelname. 
 
13.1.3 Daar word gepoog om 'n taak aan te pak 
en af te handel, sodat die lede weer elders 
betrokke kan wees.  Die Sinode werk doelbewus 
met ’n projekbenadering.  Hiervolgens is daar ’n 
bepaalde tydverloop en doelwitte wat bereik moet 
word.  Dan is die projek afgehandel. 
 

13.2 WERKSAAMHEDE 
 
13.2.1 Elders in die Agenda word aangedui watter 
sake gedurende die volgende termyn die 
Prioriteitsake is. 

 
13.2.2 Die Bedieninge is gevra om hulle 
werksaamhede so aan te pas dat dit die 
Prioriteitsake ondersteun.  Elk van die 
Diensgroepe van die Bedieninge het ’n eie fokus 
waardeur hulle ’n verskil kan maak. 
 

13.3 DEELNAME 
 
13.3.1 Elke afgevaardigde kry die geleentheid om 
aan te dui waar hy/sy betrokke wil wees. 
 
13.3.2 Daar word gewerk met die uitgangspunt 
dat elkeen net by een saak betrokke behoort te 
wees. 
 
13.3.3 Daarom word gevra dat elkeen die 
moontlike sake merk waarby hy/sy betrokke wil 
raak. 
 
13.3.4 Die Diensgroepe sal persone daarna 
kontak om te bepaal hoe hulle aan die werk kan 
deelneem 

 
 

PRIORITEITSAKE 

 
13.4 GOD IN DIE MIDDELPUNT 
 

Deelname aan 'n konferensie   Geestelike dissiplines 
 

 
13.5 CHRISTELIKE LEWENSTYL 
 

Hulp met preektemas   Hulp met stukke vir kinders 
 

Hulp met groepstukke   Hulp met stukke vir huisgodsdiens 
 

Ander hulp met die projek    
 

 
13.6 DAADGETUIENIS 
 

Kinderprojek   Nkhensani Sendingstasie 
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13.7 AANBIDDING 
 
Die moontlike terreine is: 
 

Bybelleesprogram (Woordwyser) 
  

Sang en Musiek 
 

Liturgie 
  

Geestelike Begeleiding 
 

Preekriglyne 
  

Visuele Materiaal 
 

Kinderdienste 
  

Dagstukkies 
 

Kleingroep riglyne 
  

Huisgodsdiensriglyne 
 

 

13.8 ONDERLINGE SORG 
 
Die moontlike terreine is: 
 

Diensgroep vir Jeug 
  

Diensgroep vir Predikante 
 

Diensgroep vir Vroue 
  

Diensgroep vir Manne 
 

Diensgroep vir Gesinne 
  

 
 

 

13.9 GETUIENIS 
 
Die moontlike terreine is: 
 

Ekologie   Ontwikkeling 
 

Praktiese getuienis   Gesamentlike getuienis 
 

Nood    Wêreldsending 
 

Missionêre identiteit   Navorsing 
 

Christelike leer en lewenstyl   Families  
 

Mosambiek   Swaziland 
 

Frankryk    
 

 

13.10 ONDERSTEUNINGSDIENS 
 
Die moontlike terreine is: 
 

Diensverhoudinge   Hantering van finansiële sake 
 

Advies oor Familiereëls (kerkordelike 
bepalinge) 

  Eiendomsake 
 

Kommunikasie    
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13.11 PERSOONLIKE BESONDERHEDE 
 
Van en noemnaam   .................................................................................................................... 
 
Gemeente    ................................................................................................................................ 
 
Posadres    ..................................................................... 
 
  ...................................................................... 
 
  ..................................................................... 
 
Telefoonnommer    ........................................................... 
 
Selnommer    .................................................................... 
 
E-pos   .............................................................................. 
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14.  IN MEMORIAM 
 
 

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

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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14.  IN MEMORIAM 
 

Dankie en totsiens . . . . 
 

14.1 DR WILLIE RAUTENBACH 1941 
TOT 2009 
 
Op 19 Maart 2009 is Willie 
Rautenbach oorlede.  Dit 
was nadat hy op die 
ouderdom van 68 jaar as 
Tentmaker deur 
Moreletapark beroep is.  
Hierdeur sou sy lewens-
droom waar word – om as 
predikant die Evangelie te 
kan bedien.  Ds Dolf Kruger 
van Moreletapark skryf: Hy 
het gedroom om leraar te 
word van die NG Kerk, sodat hy nog meer 
vrymoediglik in gemeentes kon optree om juis dit te 
doen waarin hy so sterk geglo het.  Voordat hy egter 
bevestig kon word, is hy oorlede. 
 
Hy is op 2 Januarie 1941 gebore en het 
hoofsaaklik as dosent in Afrikaans gewerk.  Hy het 
in die sestiger jare sy doktorsgraad in Afrikaans by 
Wits onder NP van Wyk-Louw gedoen.  Dit was 
oor die Afrikaanse Bybelvertaling.  Hy was onder 
andere dosent in Afrikaans by die Universiteit van 
die Noorde, totdat die Departement gedurende die 
later jare moes sluit.  Hy was ook by die Engelse 
Onderwyskollege Pretoria.  Daarna het hy op ’n 
verskeidenheid maniere gearbei, sodat hy sy 
droom kon uitleef om as evangelis die Here te 
dien. 
 
Tydens sy teologiese studies aan UP (op ’n 
gevorderde ouderdom) het hy onverpoos 
voortgegaan om elke Sondag na die Sonderwater 
gevangenis te reis om aan ’n groep jong mense 
die evangelie uit te leef.  Verder het hy ook in die 
weste van Pretoria gereeld jeugkampe aangebied 
vir minderbevoorregtes.  Nadat hy sy studies 
voltooi het, moes spesiale toestemming verkry 
word dat hy beroepbaar gestel kon word, omdat hy 
reeds ouer as 65 jaar was – die ouderdom waarop 
predikante aftree!  Gelukkig het die Algemene 
Sinode reeds besluit dat pensioenarisse nog tot 70 
jaar as termynkontrak leraars beroep kon word.  
Hierdie reëling het dit vir Moreletapark moontlik 
gemaak om hom te beroep. 
 
Tydens sy kort verbintenis met Moreletapark, het 
hy aangemeld vir diens en was hy bereid om enige 
werkie te doen, menigmaal was ek verbaas oor sy 
ywer, selfs toe die siekte al erg aan sy brose gestel 
geknaag het ……..ek dink by myself; mag Willie se 

“soort” toeneem in die kerk . . mense wat ten spyte 
van swakhede en gebreke die Here dien met ’n 
glimlag op sy gesig – skryf Dolf Kruger. 
 
Sy vrou Connie skryf oor die tyd by Moreletapark:  
Die jaar wat hy (Willie) by julle gewerk het, was vir 
hom soos ’n tuiskoms in ’n familie van broers en 
susters wat die Woord van God liefhet en eer.  Die 
feit dat die gemeente hom aangestel het as 
sendingleraar ten spyte van sy terminale siekte het 
vir hom verskriklik baie beteken - dit het vir hom 
Hoop gegee, sodat hy steeds met evangelisasie 
werk kon aangaan alhoewel hy sieker en swakker 
geword het.  Dit was vir hom ’n baie spesiale 
bonus na al die jare van swaarkry en hard studeer.  
Baie dankie vir jul bedagsaamheid en hand van 
liefde wat julle na hom en na ons as gesin 
uitgesteek het. 
 
Willie Rautenbach was vir lank ’n lidmaat by 
Lynnwoodrif en deel van hulle getuienis bediening.  
In hulle Maandblad skryf hulle:  Willie was sedert 
2000 op ’n deeltydse basis, deel van ons 
sendingspan.  Hy het veral gefokus op jong 
volwassenes wat weens dwelmmisbruik en die 
gevolge daarvan in ’n rehabilitasie-sentrum beland 
het.  Hy was ook betrokke by die reël van kampe 
vir minder bevoorregte kinders.  Ons het getuienis 
van sommige van die jongmense en kinders dat 
die Woord van die Here, wat deur Willie se arbeid 
by hulle uitgekom het, hulle lewens verander het. 
 
Sy besoeke aan Rusland en die Oosbloklande en 
Wes Europa, dikwels saam met die bekende 
prediker Joseph Chauke, is welbekend.  Hy is ook 
welbekend in Mosambiek en die Indiese Oseaan 
eilande, waar hy selfs jeugkampe aangebied het.  
Dit was ’n voorreg om klein stukkies van sy pad 
met hom te wandel en as sy intersessor op te tree 
oor ’n aantal jare.  Ons loof die Here vir sy lewe en 
getuienis!  Ons bid vir die Here se genade en 
vertroosting vir sy vrou en gesin.  So skryf ’n 
persoonlike vriend Mnr Pieter Brink, ’n voormalige 
sendeling van Lynnwoodrif. 
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14.2 DS ATTIE SMIT 1929 TOT 2009 
 
Adriaan Smit is as 
oudste van twee 
kinders gebore op 
Fauresmith in die 
Vrystaat op 12 
Februarie 1929.  Sy pa 
(Christiaan Johannes 
Smit) was ’n boekhouer 
by die spoorweë en 
hulle as gesin word 
dikwels verplaas, wat 
meegebring het dat hy 
in verskeie skole was.  
Sy moeder was Helena Johanna Janse van 
Rensburg, ’n huisvrou.  Hy was op Laerskool en ’n 
gedeelte van die Hoërskool op Frankfort, voordat hy 
in Vryheid, Natal matrikuleer. 
 
Daarna begin hy sy studies (BA, Dipl Teol) aan die 
Universiteit van Stellenbosch en voltooi dit in 1956.  
Hy het toe vir ’n kort rukkie by ’n Vrystaatse 
gemeente tydelik gewerk en ook as markafslaer en 
aanslaer by die Ontvanger, totdat hy twee beroepe 
ontvang het.  Die een na Suid-Rhodesië en die 
ander na Merlindale.  Hy aanvaar die beroep na 
Merlindale. 
 
In September 1957 word op Merlindale hy 
gelegitimeer.  Die 5de Oktober 1957 trou hy met 
Magdalena Engela Smit van Sannieshof en uit die 
huwelik word twee dogters en een seun gebore.  
Hulle is Anna Elizabeth (13 Mei 1961), Helena 
Johanna (15 Augustus 1962) en Christiaan 
Johannes (11 Januarie 1966). 
 
Na nege jaar op Merlindale vertrek hulle in Oktober 
1966 na Greytown, waar hulle tot April 1971 werk.  
Vanaf 1971 tot 1974 is hulle by Port Shepstone, 
totdat Margate in 1974 afstig. 
 
Hy word die eerste leraar van Margate en tydens 
sy bediening is die kerk gebou.  Die gesin het tot 
1983 in Margate gewoon. 

 
Vanaf 1983 tot 1994 is hy leraar op Hendrina, in 
die Oos Transvaal. 
 
Deur sy lewe het Diens van Barmhartigheid altyd 
naby aan sy hart gelê. 
 
Na sy aftrede in 1994 woon hulle vyf jaar op 
Komati Kragstasie.  Daar het hulle gewoon in die 
kort straatjie waar ook ander afgetrede predikante 
gewoon het. 
 
Hulle verhuis na Bronkhorstspruit en kom tree in 
die aftreeoord “Goudpark” af.  In die beginjare op 
Bronkhorstspruit het hy nog van tyd tot tyd gepreek 
en tot sy dood op 15 Junie 2009 was hy op die 
kerkraad.  Hy het as die “Oupa-ouderling” bekend 
gestaan. 
 
In Hendrina gemeente se feesblad met hulle 
negentigste verjaarsdag (Snippertjies) vertel hulle 
die volgende staaltjies: 
 
Ds Attie Smit (1983 - 1994) sal altyd onthou word 
vir sy groot liefde vir roomys, en mevrou Smit se 
verlore stryd om hom minder roomys te laat eet.  
Die gemeente het geweet van sy soettand, en het 
hom strykdeur bederf met reuse porsies roomys!  
By die "Sondagskoolpieknieks" was hy die 
onbetwiste roomyskoning.  (Alhoewel sy ouderling, 
Fanie Nel, 'n waardige opponent was....) 
 
Ds Smit vertel self:  "'n Geleentheid  wat ons sal 
onthou, was die dag toe 'n dooppaar met 'n 
woelige babaseuntjie voor die kansel gestaan het.  
Hy het behoorlik van hom laat hoor.  Die ma het 
gesus en gesus, maar niks kom hom stil kry nie.  
Ten einde raad begin sy met haar handskoen oor 
sy tandvleisies vryf.  Daar was 'n oomblik van stilte 
- en toe byt die kleintjie met mening!  Van groot 
skrik sê die ma 'n woord wat glad nie in die kerk 
hoort nie, en skielik was dit nie meer stigtelik vir 
die gemeente nie ... " 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




