NG KERK
OOSTELIKE SINODE

AGENDA
VIR DIE TWAALFDE GEWONE
SINODESITTING
GEHOU BY
PIERRE VAN RYNEVELD

18 tot 20 Maart 2012

VOORWOORD
Vanjaar se sinodesitting is nog ’n hoofstuk in die geskiedenis van die Sinode se familiewees.
Almal skryf saam aan 2012 se saamwees as familie in die Here Jesus Christus.
Vir baie afgevaardigdes is hierdie net nog ’n sinodesitting. Dalk ’n eerste? Welkom dan
by die geleentheid. Dalk die soveelste? Dankie dat jy steeds saamskryf aan ons mooi
geskiedenis.
Vir die Sinodale Diensraad is die sitting die einde van ’n termyn van vier jaar. Dit was ’n
termyn van doelbewus besig wees met die Kerkverband, die Sinode as familie wees. Met
groot oortuiging word gesê wat die Sinode behoort te doen, hoe dit gedoen moet word en
wie dit kan doen.
Dit alles is saamgevat onder die sambreel (tema): Van oorlewing na impak maak. Ons
uitgangspunt is nie verniet nie dat die Sinode daar is ter wille van gesonde gemeentes in
diens van die koms van die koninkryk.
Vanjaar is gevorder om die verslae oor die verlede se werk te verkort en meer te fokus op
gemeentes se verhale. Ons bede is dat almal huistoe sal gaan met ’n sak vol
entoesiasme, bladsye vol idees, sowel as ’n DVD met verhale van gemeentes wat reeds
impak maak.
Geniet die saamwees! Jy is deel van die Sinode-familie se geskiedenis van 2012.

Ds HJ van der Schyff
Uitvoerende Amptenaar
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Kaart na Pierre van Ryneveld

KAART NA PIERRE VAN RYNEVELD
Hierdie kaart dui aan waar die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld geleë is. ’n Maklike manier om
vanaf die Ooste 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 verkeerslig links gedraai. Volg dan
die kaart verder.
Hans Strydom

R21 Pretoria

Botha

Posadres: Posbus 60303, Pierre van Ryneveld 0045

Posadres:
PosbusBaltimoreweg
60303, Pierre van 14,
Ryneveld,
0045
Straatadres:
Pierre
van Ryneveld
Straat Adres: Baltimorestraat, Pierre van Ryneveld, 0045
Kerkkantoor:
Kerkkantoor:
Telefoon:
+27 (0)12 662 1708
Telefoon +27 (0)12 662 1708
Faks:
662
0104
Faks +27
+27(0)12
(0)12 662
0104
E-Pos:
info@pvr.co.za
E-Pos:
pierre@mweb.co.za
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Sinodelied

SINODELIED

2

Uli Trümpelmann
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Feeslied
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Program 2012

PROGRAM 2012
Aankondigings

Sondag 18 Maart 2012
15:30

Registrasie begin (tot 16:45)

15:45

Koffietyd

17:00

Opening, konstituering en algemene
reëlings
Welkomswoord Voorsitter en Pierre van
Ryneveld
Ontmoetings aan tafel
Konstituering
Praktiese reëlings
Ontwerpspan
In Memoriam

16:00

Hoe dit in/met die verskillende streke
gaan
Notule dag Een
Toewyding

18:00

Aandete

19:00

Terugvoer oor sake uit die Algemene
Sinode en Aktuele Sake
Verdaging (21:00)
Tafelleiers vergader

17:45

Ligte aandete

18:30

Nagmaalsdiens
gemeentes

19:45

–

Roeping

van

die

Sitting hervat, dank en reëlings
Liedjieskryf-kompetisie se wen-liedjies
Verdaging (20:30)
Tafelleiers vergader

Maandag 19 Maart 2012
09:00

Toewyding
Terugvoer na die eerste dag
Roeping van die gemeentes - Twee
Aankondigings Assogaai

11:00

Teetyd

11:30

Hoe dit in/met die Sinode gaan
Sinodale Diensraad
Toewyding

13:00

Etenstyd

14:00

Hoe dit in/met die land gaan
Verkiesing Sinodale Diensraad

Agenda 2012

Dinsdag 20 Maart 2012
09:00

Roeping van die gemeentes - Drie
Toewyding
Terugvoer vorige dag
Aankondigings

11:00

Teetyd

11:30

Die impak wat gemeentes kan maak
Rol van die Sinode
Notule dag Twee
Toewyding

13:00

Middagete

14:00

Profetiese taak van die Kerk

15:45

Koffietyd

16:15

Prioriteit vir die termyn
Evaluering van die sitting
Liturgiese afsluiting
Verdaging

17:00

5

Waardes

WAARDES

Een: Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons geleer het.
Twee: Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en ons belydenis.
Drie: Ons wil soos ’n gesonde familie in goeie, liefdevolle verhoudings
met mekaar leef.
Vier: Ons wil sensitief wees vir die veranderende manier, waarop
mense die wêreld verstaan en daarin leef.
Vyf:

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

Ses:

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

Sewe: Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van ander Kerke.

6
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Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei

Bepaling 33
Werksaamhede van die Sinode
33.1

Die Sinode fokus op werksaamhede wat slegs die Sinode kan doen
met betrekking tot:

33.1.1

predikante en hulle bediening;

33.1.2

die kerkverband (gemeentes, ringe, ander Sinodes, die Algemene
Sinode) en ander Kerke;

33.1.3

die breër gemeenskap veral in ons sinodale gebied.

33.2

Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en skep strukture om hieraan
uitvoering te gee.

33.3

Elke saak op die tafel van die Sinode word beoordeel volgens die
punte hierbo. Indien dit daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde
hanteer.

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei ......
Agenda 2012
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1. Opening en Konstituering

1. OPENING EN KONSTITUERING

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

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt 1.5 Die Voorsitter
gekonstitueerd.

8

verklaar

die

vergadering

wettig
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1. Opening en Konstituering

1. OPENING EN KONSTITUERING
Watter lede van die familie vier saam fees?

1.1

REGISTRASIE

1.1.1
Registrasie geskied DV op Sondag 18
Maart 2012 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.

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
tafelindeling, in te neem. Die tafelindelings word
by elke ingang aangebring.
1.1.5

Laat registrasie

1.1.5.1

Ons Familiereëls sê steeds:

Persone waarvan die 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.)

1.1.3

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.

1.1.5.2 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 dr Johan van Schalkwyk,
die huidige voorsitter van die Sinodale Diensraad.

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

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

1.1.3.4 Tydens die registrasie word ’n lêer met
stukke aan elke afgevaardigde oorhandig.

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

1.1.3.5 Daar word ook naamplaatjies met elkeen
se noemname uitgedeel. Dit is ter wille van die
familie saamwees.
Op hierdie naamplaatjie
verskyn ook die tafelnommer.

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

Agenda 2012
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1. Opening en Konstituering

Diensraad, dr Johan van Schalkwyk hanteer.

1.4

GEMEENTES

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

1.4.1

Daar is 86 gemeentes in die Sinode.

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.

1.4.2
Breyten en Merlindale het niemand na
die sinodesitting afgevaardig nie. Daar is dus
persone uit 84 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). Geloofsbriewe wat na
26 Januarie 2012 ontvang is, word ingewerk om
die lys van afgevaardigdes aan die vergadering
voor te lê.

Predikante
(Sekundi kursief onder die primarii)

Ouderlinge / Diaken
Sekundi

Primarii

Alkmaar
Amersfoort
Amersfoort

van der Merwe
Mostert
De Jager

CJ
JH
MJ

Swart
Goodwin

M
JH

Erasmus
Potgieter

FAS
JJ

Amsterdam

Pienaar

JP

O'Neill

D de V

Botha

HJL

Badplaas
Badplaas

Middel

JJ

Janse van Vuren

M

Barberton
Belfast

Truter
Blom

CJ
BD

De Witt
Steven

JP
JJ

Van der Ness
Bredell

M
HC

Belfast
Blinkpan

Potgieter

JH

Struwig
Taljaard

AJC
CA

Mills

LJ

Blinkpan

Van Tonder

JW

Bronkhorstspruit
Bronkhorstspruit
Burgersfort
Burgersfort

Victor

FC

Naudé
Geyer

JS
HB

Kok
Roetz

IB
WS

Koen
De Kock

JPT
A

Lourens

CC

De Jager

P

Carolina
Carolina

Prinsloo
Van Wyk

MF
JH

Van Wyk

JH

Van der Bank

HC

Chrissiesmeer
Debruinpark-Ermelo

Theron
Scholtz

GH
Q

Beukes
Van der Merwe

BJL
GJH

Rautenbach
Badenhorst

JJ
R

Debruinpark-Ermelo
Dennesig

Van den Heever
Van Vuren

SA
CR

Theron
Cilliers

J
EC

Ritson
Cilliers

WE
WS

Doornkloof
Doornkloof

Ernst
Lindeque

JH
CJ

Sutherland
De Jager

SM
MMC

Doornkloof
Doornkloof

Rademeyer
Maritz

E
GP

Elarduspark
Elarduspark

Du Plessis
Roux

JJH
JV

DJV
WG

Elarduspark
Ermelo

Westhof
Retief

LE
FJ

Maartens
Olivier
Van der
Westhuizen
Lombard

G
AW

Jacobsz

WP

Ermelo

Van Niekerk

PJG

Kok

AC

Gates

CJ

Breyten
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Predikante
(Sekundi kursief onder die primarii)

Ouderlinge / Diaken
Sekundi

Primarii

Ermelo-Oos
Goedgegun-Swaziland
Goedgegun-Swaziland

Botha
Malan
Hall

AF
JF
JG

Vermeulen
Greyling

A
AC

Van der Berg
Scheepers

R
GF

Graskop

Loots

SJP

Van Niekerk

DJ

Gravelotte

Olivier

HF

Groblersdal

Groenewald

HPW

Smit
Janse van
Rensburg

EH

Fourie

LP

Halfweghuis
Hazyview

Immelman
Kotze

EC
AJ

Felsko
Anderson

CJ

Etsebeth

PJ

A
CC

Nagel
Taljard

A
JC

Hendrina
Kampersrus

Germishuys
Dorey

RJ
PJ

Nel
Olivier

SJ
TJ

Oosthuizen

WJ

kerksondermure
kerksondermure

Venter
Woite

JS
C

König

A

Van Aswegen

J

GJ
SG

Janssen

BR

Kloofsig
Komatipoort

Nortjé

WJ

Marais
Vermaak

Komatipoort
Kragveld

Garbers
Geen

PG

Jacobs

DMK

Krielpark
Krielpark

Swanepoel

RJH

Krugerwildtuin
Laeveld

Louwrens
Vermaak

C
D

Pressly
Schultz

JJ
KM

De Wet

JI

Letsitele
Ligkruis

Van der Merwe
Coetzee

AB
JP

Nel
Moolman

H
PL

Van Wyk
French

JC
F

Ligkruis

Bester

C

CM

Cellié

JF

Lux Mundi

Bosman

LL

Hoffmann
Jansen van
Rensburg

Lux Mundi
Lux Mundi

Taute
Büchner

JHF
EP

Lourens
Venter

AJ
EAL

Lydenburg
Lydenburg-Suid
Lydenburg-Suid

IJ
LW

WM

FJ
A

Breitenbach
De Jager

Pretorius

Wilson
Wilson

Lynnwoodrif
Lynnwoodrif

Van Schalkwyk
Fourie

J
DR

Hattingh

JH

Van Schalkwyk

OJ

Lynnwoodrif
Lynnwoodrif

Potgieter
Simons

J
DAC

Seymour

ML

Brink

CE

Lynnwoodrif
Lynnwoodrif

Malan
Joubert

CN
AJC

Scheepers

JJ

Potgieter

CJ

Lyttelton

Naudé

E

Vorster

BJ

Schutte

CM

Lyttelton-Noord
Lyttelton-Noord

Du Toit
Du Toit

GF
PL

Marais
Wessels

SC
ME

Rall
Pienaar

GF
D

Lyttelton-Oos
Lyttelton-Oos

Schoeman
Van Jaarsveld

F
JW

Bauer
Buys

DJ
SB

Badenhorst
Meissner

JJ
HH

Machado-Boven
Malelane

Van Zyl
Trümpelmann

JJ
UK

Louw
Erasmus

JA
WJE

Grobler
Snyman

PHF
HH

Malelane
Marble Hall

Venter

Hoffman

AC

Nel
Van Niekerk

PRB
JH

Agenda 2012
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Predikante
(Sekundi kursief onder die primarii)

Ouderlinge / Diaken
Sekundi

Primarii

Merlindale
Meyerspark

Liebenberg

WC

Rothmann

NAJ

Van Buuren

HJ

Meyerspark
Middelburg, Transvaal

Venter
Hattingh

DJ
JP

Kruger
Kruger

L
PF

Loubser
Fourie

DAJ
GLJ

Middelburg, Transvaal
Middelburg-Kanonkop

Van Rooyen
Boshoff

JC
JH

Freemantle
Myburgh

GR
PJC

Lewis
Van Loggenberg

LS
JF

Middelburg-Kanonkop
Middelburg-Suid

Booy
Van Wyk

CH
WE

Luus
Steyn

PJ
H

Greyling
Du Preez

FJC
AJJ

Middelburg-Suid
Middelburg-Suid

Erasmus
Van Niekerk

T
GJ

Hugo
Hugo

LC
SP

Cordier
Badenhorst

HMC
PA

Middelburg-Suid
Monumentpark-Wes
Moreletapark

Van Vuren

FM

Visser

SJP

Pienaar
Mostert
Smook

EvW
PE
J

Viljoen
De Witt
Alheit

C
JHJ
B

Moreletapark
Moreletapark

Badenhorst
Kruger

PJ
PR

Thomas
Bothma

SJ
WJ

Foord
Andersen

CK
SJ

Moreletapark
Moreletapark

Badenhorst
Van der Spuy

WA
DE

Du Toit

M

Kamffer
Fourie

WJ
M

Moreletapark
Moreletapark

Keyser
Moolman

HK
RPG

Moreletapark
Morgenzon

Graaff

J

Schoultz

JW

Stumph
Podges

WE
HM

Nelspruit
Nelspruit

Marais
Van Greunen

TA
SJP

Cronjé

PJ

Du Plessis

LJF

Nelspruit
Nelspruit-Suid

Strauss
Strydom

JF
J

Wilken

WJ

Nelspruit-Suid
Nelspruit-Suid

Pienaar
Pienaar

LJ
CG

Van Niekerk

ST

Nelspruit-Westergloed
Nooitgedacht

Swart
Mey

M
JJ

Bothé
Scheepers

MS
AE

Kotzé
Von Benecke

L
LM

Ohrigstad
Olifantsfontein

Van der Merwe

JSD

Niemann
De Beer

WA
DC

Viljoen
Fourie

CL
N

Paardekop
Phalaborwa

Poley
Schoeman

PC
CS

Rabie
Fick

WL
RH

Van den Berg
Nieuwoudt

JW
D

Phalaborwa
Pierre van Ryneveld

Van Heerden
Venter

MHO
JAN

Prinsloo
Van der Berg

SL
SM

Heyns
Meyer

CG
J

Pierre van Ryneveld
Piet Retief

Janse van Rensburg
Van Niekerk

H
RAP

Broos
Potgieter

T
S

Richter
Stapelberg

HW
GJ

Piet Retief
Premiermyn

Van Blerk
Bredell

H
CE

Van den Berg
Marais

FJ
EW

Zeelie
Buys

HJ
JP

Pretoria-Faerie Glen
Pretoria-Faerie Glen
Pretoria-Faerie Glen

Fitzgerald
Steyn
Van der Schyff

A
K
HJ

Olivier
Van Huyssteen

JL
JJ

Human
Du Pisani

SP
AL

Pretoria-Garsfontein
Pretoria-Garsfontein

Meistre
Neethling

G
LM

Maree
Van der Merwe

FP
JM

Botha
Martens

F
D
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Predikante
(Sekundi kursief onder die primarii)

Ouderlinge / Diaken
Sekundi

Primarii

Pretoria-Oosterlig
Pretoria-Oosterlig

Louw
Müller

LK
CJJ

Vorster
Wessels

AM
LPJ

Myburg
Haasbroek

T
GD

Rietkuil
Roossenekal

De Vos
Conradie

HJD
FW

Bronkhorst
Joubert

W
JJ

Volschenk
Botha

J
HPM

Sabie
Sabie

Brits

FPJ

Van Niekerk

HJN

Malan
Jordaan

FS
HCW

Silvertonkruin
Skuilkrans

Fischer
Boshoff

vW
WS

Gresse
Keun

JC
AJ

Venter
Botes

PB
S

Skuilkrans
Skuilkrans

Compaan
Meiring

AL
AM

Keun
Du Plessis

E
SP

Ueckermann
Van Garderen

C
DS

Skuilkrans
Skuilkrans

Meiring
Swart

LF
SB

Smit
Zaaiman

CF
SG

Skuilkrans
Tygerpoort

Van Dyk
Clasen

AS
FJ

Uitenweerde
Bezuidenhout

JM
EJ

Tygerpoort
Tygerpoort

Dreyer
Van der Westhuizen

DJ
Z

Steyn

W

Tzaneen
Tzaneen-Wolkberg

Zietsman
Van Tonder

CF
JP v H

Roelvert
Richards

DM
JD

Scholtz
Rossouw

DA
HC

Valleisig
Valleisig

Van Rooyen
Marais

JC
PF

Hough
Steyn

Y
SSB

Taute
Du Toit

BJE
JA

Valleisig
Volksrust

Ferreira
Pheiffer

BP
E

Meyer
Oosthuizen

M
WC

Cronjé
Van der Merwe

HJ
CT

Volksrust-Suid
Wakkerstroom

Botha
De Jager

AD
PJC

Nortjé
Du Plessis

WH
FJ

Potgieter
Bam

JE
HJ

Witbank
Witbank

De Villiers
Malherbe

JIF
PA

Van den Heever
De Jager

E
W

Gouws
Van der Sant

HJ
SC

Witbank
Witbank-Klipfontein

Boshoff
Cloete

PH
LPJ

Lübcker
Potgieter

JJ
GJ

Gous

JP

Witbank-Klipfontein
Witbank-Panorama

Nel
Esterhuizen

AM
WA

Bonthuys

JC

Oosthuizen

OA

JJ
PT

Bosch
Malan

MC
P

Witbank-Panorama
Witbank-Suid

Van Wyk

HPJ

Groenewald
Venter

Witbank-Suid
Witbank-Suid

Steenkamp
Hendriksz

FL
WM

Boshoff
Marais

CH
BD

Venter
Vermeulen

H
GJ

Witbank-Suid
Witbank-Vallei
Witbank-Vallei

Nieuwoudt
Grobler
Green

DH
JH
H

Raath
Du Plessis

L
F

Vermeulen
Grobler

MM
JL

Witrivier

Doyer

GJS

Luneburg

L

Schutte

JC

Witrivier
Witrivier

De Jager
Le Roux

JJ
EC

Olivier
Van Wyk

TJ
MK

Loots
Bodenstein

A
JH
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1. Opening en Konstituering

1.5

VERKLARING

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

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

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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2. PRAKTIESE REËLINGS
Wie? Wat? Waar? Hoekom?

2.1

VORIGE SINODESITTING

2.1.1
Die Sinodale Diensraad het die
kommentaar en die evaluering van sinodesitting
2009 hanteer.

van die Sinodale Diensraad plus Dif Ehlers en
Tertius Erasmus.

2.3
2012

DOEL VAN SINODESITTING

2.3.1
Die Sinodale Diensraad het die doel
geformuleer as .... Van oorlewing tot impak
maak!
2.3.2
Hieronder word die volgende uitsette
voorsien:
’n Verstaan van die konteks/situasie waarin die NG
Kerk tans is
’n Bewussyn van die moontlikhede om ’n impak te
maak
’n Herwaardering van wie die Kerk is – om die
roeping van die Kerk te verstaan
Geïnspireerde leraars en kerkraadslede
2.1.2
’n Vergadering is ook met die tafelleiers
van die vorige sitting gehou. Daar was voldoende
geleentheid om kommentaar te lewer en voorstelle
vir die volgende sinodesitting te maak.

2.2

ONTWERPSPAN 2012

2.4

DATUM - SINODESITTING 2012

2.4.1
Reeds tydens die vorige sinodesitting is
bepaal dat hierdie sitting vanaf 18 tot 21 Maart
2012 plaasvind.

2.2.1
Die Sinodale Diensraad oordeel steeds
dat die ontwerp van die sinodesitting ’n funksie van
die leierskap is.
Daarom het die Sinodale
Diensraad verantwoordelikheid vir die ontwerp van
die sitting aanvaar. Soos in die verlede is insette
van al die rolspelers verkry.

2.4.2
Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat die sitting reeds die namiddag/aand van 20
Maart 2012 kan afsluit, juis omdat die volgende
dag ’n vakansiedag is.

2.2.2
Die volgende skets is ’n aanduiding van
die wyse waarop die verskillende groepe persone
betrek is.

2.5.1
Die Ontwerpspan het ’n aantal breë
riglyne vir die inkleding van die program gebruik.

Diensleiers van die
Bedieninge

2.5

PROGRAM - INKLEDING

Sameroepers van
die Diensprojekte

Kerngroep van die
Ontwerpspan

Persone
verantwoordelik
vir die fisiese
fasiliteite

Persone
verantwoordelik
vir die
steundienste

2.2.3
Die Kerngroep van die Ontwerpspan
2012 was Henry van der Schyff, Lourens Bosman,
Freddie Schoeman, Elsje Büchner, Francois Retief

Agenda 2012

2.5.2
Sondagaand vind ook die konstituering
en Nagmaal plaas. Gemeentelede en besoekers
word spesifiek na die geleentheid genooi.
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2.5.3
Sondagaand word die wenliedere in die
Liedjieskryf-kompetisie aangekondig en uitgevoer.

Oggendsessie Twee – Waarderende ondersoek
oor die verhale van impak.

2.5.4
Drie sessies word gewy aan bespreking
met inleiers.

Middagsessie Een – Die publieke taak van die
Kerk

2.5.5
Terugvoer oor die “groot sake” van die
Algemene Sinode word hanteer.

Middagsessie Twee – Algemene
samevatting oor die pad vorentoe.

2.5.6
Ruim geleentheid word gebied om
verhale van gemeentes wat reeds ’n impak maak,
te hoor en te hanteer.

2.7

2.5.7
Die verkiesing van die nuwe Sinodale
Diensraad vind soos in die verlede tussen die
groot temas plaas.

sake

en

FOKUS VAN DIE AGENDA

2.7.1
Die Agenda word soos in die verlede 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

2.5.8
Geen spreek beurte word aan persone of
instansie toegestaan, wat nie deel van hierdie
beplanning is nie.
2.5.9
Daar word gepoog om die sitting op ’n
meer ekologies sensitiewe wyse in te rig.

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 18 Maart 2012

Konstituering en algemene reëlings.
Nagmaal
Liedjieskryf-kompetisie se wenliedjies
2.6.3

Maandag 19 Maart 2012

Oggendsessie Een – Die taak van die Kerk
Oggendsessie Twee – Hoe dit met die Sinode
gaan
Reëlings oor die verkiesing van die Sinodale
Diensraad.
Middagsessie Een – Wat in die land gebeur en
watter geleenthede daar vir die gemeentes is.
Middagsessie Twee – Verhale van gemeentes wat
’n verskil maak
Aandsessie – Terugvoer oor die Algemene Sinode
2011.
2.6.4

Dinsdag 20 Oktober 2012

Oggendsessie Een – Die taak van die Kerk

2.8

CORAM DEO GELEENTHEDE

2.8.1
Daar vind daagliks drie geleenthede van
25 minute elk plaas.
Elke oggend met die
aanvang van die sitting is daar ’n geleentheid, dus
Maandag en Dinsdag om 09:00. Maandag en
Dinsdag vind die geleenthede ook voor die
middagete plaas. Maandagaand is dit na aandete.
2.8.2
Die inhoud van die geleenthede sluit by
die dagstukkies aan wat vooraf aan elke
afgevaardigde gestuur is.
2.8.3
Pierre van Ryneveld se musiekbediening
sorg vir al die begeleiding.
2.8.4

Die temas word soos volg hanteer:

Maandagoggend – Freddie Schoeman
Maandagmiddag – Jaco van Niekerk
Maandagaand – Hancke van Blerk
Dinsdagoggend – Pieter Malherbe
Dinsdagmiddag – Tertius Erasmus

18

Agenda 2012

2. Praktiese reëlings

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.

2.10

GEESTELIKE BELEWENIS

2.10.1 Om afgevaardigdes ook ’n geestelike
belewenis van die sitting te gee, word doelbewus
geleentheid vir gebed gereël en om met die
Woord besig te wees.

2.11

TAFELGESPREKKE

2.11.1
getref:

Die volgende praktiese maatreëls is

Een:
Die kleiner tafels word weer gebruik waar
net agt (8) persone sit.
Twee:
Tafelleiers is versoek om te reël dat daar
altyd iemand beskikbaar is om die gesprek laat
vloei.
Die:
Die sekretaris roteer, sodat meer mense
betrek word.

gedurende 2013 plaas te vind. Die afgevaardigdes
kan dan aangewys word.

2.14

EVALUERING

2.14.1 Vanjaar word daar by twee geleenthede
evaluering gedoen. Die eerste is oor die werk van
die afgelope termyn en die tweede is wanneer
afgevaardigdes gevra word om hulle belewenis
van die sitting te verwoord.

2.15
GEBRUIK VAN MODERNE
KOMMUNIKASIE MIDDELE
2.15.1 Die Sinodale Diensraad het besluit om
elemente van die sinodesitting weer as ’n
eksperiment in die gebruik van moderne
kommunikasie middele in te rig. Tydens twee
geleenthede kry afgevaardigdes geleentheid om
deur sms’e kommentaar te lewer.
Hier
kommentaar kan op die skerms verskyn en later
ook in die Handelinge opgeneem word.

2.16

“ASSOGAAI”

2.16.1 Die aankondigings voor tee en koffie tyd,
word deur “Assogaai” hanteer.

Spesifieke items

2.12

SONDAGAAND

2.12.1

Nagmaal

2.12.1.1 Die prediker tydens die Nagmaalsdiens is
dr Johan van Schalkwyk, die Voorsitter van die
Sinodale Diensraad.
2.12.1.2 Sondagaand
se
kollekte
word
aangewend om te help na die vloed in Kampersrus
se omgewing.
2.12.2

Wenliedere van die liedkompetisie

2.12.2.1 Die wenliedere word tydens Sondagaand
uitgevoer. Dit gebeur na afloop van die
Nagmaalsdiens.

2.16.2 Hardus
van
Niekerk
is
weer
verantwoordelik vir die samestelling van die
aankondigings. Gee bydraes gerus vir hom.

2.17

MIKROFONE

2.13
AANWYS VAN AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE 2013

2.17.1 Vanjaar is die reëlings weer soos tydens
die vorige sittings.

2.13.1 Die volgende sitting van die Algemene
Sinode vind Oktober 2013 plaas.

2.17.2 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.

2.13.2 Volgens die Sinode se skedule van
vergaderinge behoort die volgende sitting ook
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2.17.3 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.
2.17.4 Tydens die besluitnemingsformaat kom
die persone wat aan die debat wil deelneem, ook
op die stoele sit.
Ons manier van doen . . . .

2.18
DIE SINODESITTING - ’N
FAMILIEFEES
2.18.1 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.
2.18.2 ’n Sinodesitting is ’n familiefees!!
Volgens die Bybel is gelowiges mos ’n nuwe
familie. Tydens ’n sitting kom die familie sigbaar
bymekaar.
2.18.3 Hierdie familiefees word gekenmerk 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,
2007 en 2009) is die familie se eie fasiliteite by
Pierre van Ryneveld gebruik.

2.19
’N SINODESITTING EN
GEMEENTES

2.20.3 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.

2.21

DRIE FORMATE

2.21.1 Sake word volgens verskillende formate
hanteer. Elke formaat het eie reëls. Aan die begin
van elke verslag word die verskillende formate ook
aangedui.
2.21.2

Inligtingsformaat

2.21.2.1 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.
2.21.3

Konferensieformaat

2.21.3.1 Meer tyd word aan hierdie formaat
bestee. Geleentheid vir wye bespreking word
gebied.
2.21.3.2 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.
2.21.3.3 Elke tafel kan egter hulle volledige
terugvoer op Indekskaart skryf, sodat dit verder
gebruik kan word.

2.19.1 Die familie wat bymekaar kom, is ’n
familie van gemeentes. Daarom word gesorg dat
gemeentes verteenwoordig word.
2.19.2 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.

2.20

DIE FOKUS IS OP DEELNAME

2.20.1 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 is nie.
2.20.2 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.
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2.21.4

Besluitneming

2.21.4.1 Tydens die formaat geld die gewone
reëls vir besluitneming deur ’n vergadering.

2.22

BESLUITE

2.22.1 Die voorneme van die Sinode-familie is
om nie baie besluite te neem nie. Die aantal
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besluite is reeds verminder van ongeveer 200
tydens ’n sitting tot naastenby 10 besluite.
2.22.2 Besluite 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.
2.22.3 Daar word nie graag gestem nie. Daar
word eerder met konsensus gewerk. Dan het
almal deel in die saak en sal dit uitgevoer word.
2.22.4 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.
2.22.5 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 Sinodale Diensraad hanteer.

2.23

2.24

KERKVERBAND

2.24.1 Elk
van
die
verskillende
kerkvergaderinge het ’n eie fokus. Hulle het ’n
spesifieke funksie wat nie deur die ander
vergaderinge verrig kan word nie.

PLEK VAN DIE GEMEENTE

2.23.1 Kerkwees vind in gemeentes plaas.
Daarom is ’n uitgangspunt van die Sinode dat ons
’n Sinode vir gemeentes wil wees. ’n Sinode ter
wille van gesonde gemeentes in diens van die
koms van die Koninkryk.

Agenda 2012
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3. ONTWERP VAN SINODESITTING 2012

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 ontwerp van
die sinodesitting wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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3. ONTWERP VAN SINODESITTING 2012
3.1
ONTWERP VAN DIE SINODESITTING
3.1.1
Die
Sinodale
Diensraad
was
verantwoordelik vir die ontwerp van hierdie sitting.
Dit is ook hulle laaste verantwoordelikheid vir die
termyn 2007 tot 2012.
3.1.2
’n Kerngroep, bestaande uit Lourens
Bosman, Elsjé Büchner, Freddie Schoeman, Henry
van der Schyff (sameroeper), Tertius Erasmus, Dif
Ehlers en Francois Retief, is gebruik om sake voor
te berei, waarna die Sinodale Diensraad die
besluite geneem het.

3.2 DOEL VAN DIE SITTING
3.2.1
Die Sinodale Diensraad het die
oorkoepelende tema of doel, soos volg
geformuleer: Van oorlewing tot impak
3.2.2
Deur hierdie tema wil die Sinode
gemeentes help om juis in hierdie tyd nie na binne
gerig te lewe – om net te oorleef – nie.
Gemeentes word dus gehelp om deel van die
beweging te wees om na buite gerig te lewe en
geleenthede te benut.
3.2.3

Die volgende uitkomste word voorsien:

’n Verstaan van die konteks/situasie waarin die NG
Kerk tans is
’n Bewussyn van die moontlikhede om ’n impak te
maak
’n Herwaardering van wie die Kerk is - om die
roeping van die Kerk te verstaan
Geïnspireerde leraars en kerkraadslede
3.2.4
Aan die einde van die sinodesitting word
die geleentheid hieraan gemeet. Alles word gereël
om hierdie uitkoms te bereik.

3.3
WYSE WAAROP DIE DOEL
BEREIK KAN WORD
3.3.1

Inleiers tot die tema

3.3.1.1 Johan van Schalkwyk, Nelus Niemandt en
Gerrie Doyer tree elk as inleier van ’n geleenthede
op. Johan van Schalkwyk doen die verkondiging
tydens die Nagmaalsdiens. Nelus Niemand tree
Maandagoggend op oor die roeping van die Kerk.
Gerrie Doyer kom Dinsdag aan die beurt. Hy
fokus veral daarop dat gelowiges ten spyte van
verskille oor aktuele sake mekaar se hande kan
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vat en ’n verskil in die gemeenskap kan maak.
3.3.1.2 Elke aanbieder is gevra om in die lig van
die groot tema die saak vanuit sy eie invalshoek te
belig.
3.3.2
Geleenthede in die omgewing – in die
land as geheel
3.3.2.1 Meneer Tim
du Plessis, van Media
24 lei die gesprek
hieroor. Hy toon aan
watter nood daar in die
land is, sowel as watter
geleenthede daar is om
’n impak te maak.
3.3.2.2 Na sy inleiding
vind gesprek aan tafel
plaas, sowel as in die
oop groep.
Tim du
Plessis voorsien ook
vrae
vir
groepsbespreking
3.3.3

Geleenthede in die verskillende streke

3.3.3.1 Hierdie sessie fokus op die verhale van
gemeentes wat reeds geleenthede benut het en ’n
impak maak. Die gemeentes word in drie groepe
verdeel. Dit is Pretoria, die Steenkoolvelde en die
Laeveld. Elke groep se verhale van impak in hulle
onderskeie omgewings en gemeenskappe word
met die sinodesitting gedeel en dan in die drie
groepe bespreek. Daar word ook aandag gegee
aan die uitdagings in die streke wat veroorsaak dat
gemeentes net op oorlewing fokus. Elsjé Bϋchner
hanteer die geleentheid.
3.3.3.2 ’n Voorafproses is met die voorsitters van
die Ringsdiensrade gevoer om die inligting op die
tafel te kry. Elke ringsvoorsitter is gevra om die
volgende voor die einde van Januarie 2012 by elke
gemeente te kry:
Een:
Gee een voorbeeld van ’n projek waar
die gemeente ’n deurlopende verskil in die
gemeenskap maak.
Twee:
Hoe het die gemeente by hierdie plek of
projek betrokke geraak, met ander woorde hoe het
die Here hulle deur Sy Gees tot hierdie impak
gelei. Vertel daardie storie van God se leiding in
200 woorde. Elke projek word vergesel van een of
twee foto’s.
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Drie:
Die Voorsitters is gevra om elke
gemeente te kontak en te verneem wat die
uitdagings en probleme is. Die sake word reeds
vooraf gekompileer.
3.3.3.3 Al die stories word op ’n DVD
gekompileer en tydens die sinodesitting aan elke
afgevaardigde beskikbaar gestel.
3.3.4 Verhale van die CMR
Die CMR is ook versoek dat elke kantoor ook ’n
verhaal voorberei van die wyse waarop hulle
impak maak.
3.3.5
maak

Waarmee gemeentes ’n impak kan

3.3.5.1 Tydens die geleentheid (Dinsdag se
tweede oggendsessie) word die verhale van
gemeentes gebruik wat reeds ’n impak maak.
Hierdie voorbeelde word as gevalle-studies
hanteer. Die doel is om afgevaardigdes deur die
verhale van gemeentes te inspireer om self in hulle
eie gemeentes impak-geleenthede te identifiseer
en te benut. Die gemeentes word hierdie sessie
volgens hulle groottes ingedeel om saam aan die
geleenthede te werk.
3.3.5.2 Francois Retief begelei ’n proses van
waarderende ondersoek om die inligting te verwerk
wat reeds met die sitting gedeel is.

3.4
GELOOFSONDERSKEIDENDE
GESPREK

die tema belig. Hierdie tekse word ongeveer ’n
maand voor die sitting aan die afgevaardigdes en
gemeentes voorsien, sodat hulle dit kan voorberei.
3.5.3
Hierdie tekse word in ’n dagstukkie
formaat voorberei.
Tydens die Coram Deogeleenthede word daarby aangesluit.
3.5.4
Afgevaardigdes kry ook tydens die sitting
geleentheid om die tekse wat vir hulle betekenis
het teen ’n bord vas te steek. Hierdie tekse kan na
afloop van die sitting in die Handelinge opgeneem
word en in die Posbus van die Sinode geplaas
word vir verdere gebruik.

3.6
TERUGVOER OOR DIE SINODE
SE WERK
3.6.1
Daar is besluit dat hierdie terugvoer
kortliks sal wees; dat dit bondige verslae van die
Bedieninge oor die werksaamheid van die termyn
bevat, sowel as dat dit by die uitkomste van die
Voetsool sinodesittings aansluit.
3.6.2
Daar is dus een verslag van die Sinodale
Diensraad op die tafel - ’n verslag om te vertel hoe
dit in/met die Sinode gaan. Daar word ook getoon
hoe die Sinode ’n impak hiermee gemaak het. ’n
Powerpoint aanbieding of ’n persoon wat getuienis
lewer, kan ook tydens die hantering van die
verslag gebruik word.
3.6.3
Die afgevaardigdes word geleentheid
gebied om deur SMS’e aan te dui watter impak die
projekte van die Sinode op hulle gemeente gehad
het.

3.4.1
Die verskillende wyses waarop die een
tema belig word, is soortgelyk aan die
geloofsonderskeidende proses wat tydens die
sitting van die Algemene Sinode gevolg is. Toe is
elke oggend gevra: Wat sê die Skrif? Wat sê die
konteks? Wat sê die ander mense?
3.4.2
Tydens hierdie sitting word egter slegs
een tema hanteer en vanuit verskillende hoeke
belig. Besluite hieroor kan aan die einde van die
sitting geneem word.

3.5

BYBELGEBRUIK

3.5.1
Die Ontwerpspan het geoordeel dat
Bybeltekse op ’n sistematiese wyse hanteer moet
word en dat daar nie lukraak met die tekse
omgegaan moet word nie.
3.5.2
Daarom is Freddie Schoeman en Ferdie
Clasen gevra om ’n hele aantal tekse te kies wat
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3.7
TERUGVOER OOR BESLUITE
VAN DIE ALGEMENE SINODE
3.7.1
Een sessies word vir terugvoer ingeruim.
Dit gaan gepaard met geleentheid vir gesprek oor
die aktuele sake. Daar word geleentheid vir oop
gesprek sowel as tafelgesprekke beplan. Daar
word veral aan die besluite oor Saamwoon, die
Bekeringsdoop en Duiweluitdrywing gedink.

terugvoer te kan lewer. Hierdie geleenthede is
wanneer terugvoer oor die impak van die Sinode
gelewer word en wanneer die gemeentes se
verhale vertel word.

3.7.2
Die Sinodale Diensraad het reeds
geoordeel dat die Belydenis van Belhar en
Kerkhereniging nie formeel hanteer kan word nie.
Reglement 6 bepaal dat die Sinode dit slegs kan
hanteer indien al die gemeentes hulle reeds
uitgespreek het. Tydens hierdie sessie word die
afgevaardigdes ingelig oor die proses wat gevolg
word waardeur gemeentes hulle kan uitspreek.
Geleentheid vir bespreking word ook gebied.
3.7.3
Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat dit ook nodig is om gemeentes in te lig oor
sake wat hulle funksionering kan raak. Dit is soos
die
Bevoegdheidsraad
vir
predikante;
Sabbatsverlof en langverlof; aftree-ouderdom vir
predikante, ensovoorts.

3.8

3.9.2
Die moontlikheid word ondersoek om
toerusting beskikbaar te stel vir persone om kontak
met die tuisgemeentes te maak.

3.10
DIE SINODESITTING EN
EKOLOGIES SENSITIEWITEIT

DIE KERK SE PUBLIEKE ROL

3.8.1
Die een saak wat baie sterk uit die
kommentaar na die vorige sinodesitting gespruit
het, is die Kerk se publieke rol. Gemeentes kan
nie net in die stilte diens lewer nie, hulle het ook ’n
publieke rol.

3.10.1 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die
uitdeel van papiere soos verslae, konsep-notule en
inligtingstukke beperk moet word.
Dit is
verontrustend dat die baie papiere omtrent direk in
die afvaldromme beland.
3.10.2

3.8.2
’n Sessie word hieraan gewy.
Die
Ontwerpspan oordeel egter dat hierdie rol nie
alleen in uitsprake vervat is nie, maar in die impak
wat gemeentes in die gemeenskappe maak.
3.8.3
Lidmate het die verwagting dat die Kerk
se stem gehoor word. Hierdie sessie moet daarop
fokus dat die stem en ook hoe die stem op baie
terreine gehoor moet word: deur die gemeente;
saam met ander Kerke in die gemeenskap; ook
deur die Sinode en Algemene Sinode.
3.8.4
Daar word beoog om die einde van die
sitting ’n persverklaring oor aktuele sake uit te reik.
Gee asseblief bydraes aan Lourens Bosman.

3.9
DIE AANWENDING VAN
MODERNE KOMMUNIKASIE MIDDELE
3.9.1
Twee geleenthede word geskep vir die
afgevaardigdes om deur die gebruik van SMS’e
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Daarom is die volgende besluite geneem:

3.10.2.1 Geen pamflette of uitdeelstukke word as
reklame-materiaal uitgedeel nie. Daar word ’n tafel
beskikbaar gestel waarop die stukke geplaas word,
sodat die afgevaardigdes daarvan kan neem,
indien so verkies word.
3.10.2.2 Slegs een eksemplaar van die Notule
word per tafel beskikbaar gestel.
3.10.2.3 Tafelindelings en registrasielyste word
slegs teen die muur geplaas en nie in elkeen se
lêer nie.

3.11
VERKIESING VAN DIE NUWE
SINODALE DIENSRAAD
Hierdie verkiesing vind soos in die verlede tussen
die ander geleenthede plaas. Daar word aan die
begin of einde van sessies tyd hiervoor ingeruim.
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INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag is as inligting bedoel oor die werk van die
afgelope termyn. Dit word as gelese beskou. Daar word slegs van
die verslag kennis geneem.
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werk van die
Sinodale Diensraad wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt 4.3.5
Goedkeuring van die wyse waarop die taak van die
Sinode beskryf is, uitgevoer word en die strukturering van die
sinodale werksaamhede.
Punt 4.25.3 Goedkeuring van die Familiereëls
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4. HOE DIT MET DIE SINODE GAAN
4.1
DIE ROL VAN DIE KERKVERBAND
4.1.1

Voortgaande gesprek

4.1.1.1 Een van die hooffokusse van die werk
van die Sinodale Diensraad is om aan die rol van
die kerkverband aandag te gee. Die lede
beliggaam die kerkverband en moet in die
hantering van sake vanuit die hoek van die Sinode
na sake kyk. Dit is ’n uitdaging om nie elke saak
uit die eie gemeente se verwysingsraamwerk te
beoordeel nie.
4.1.1.2 Die gesprek oor die kerkverband word
nie doelbewus op baie plekke gevoer nie. Daarom
is
dit
die
Sinodale
Diensraad
se
verantwoordelikheid om die gesprek lewend te
hou. Telkens moet ook krities na die funksionering
van die Sinode gekyk word.
4.1.1.3 Hierdie gesprek word doelbewus sedert
veral 1995 in ons Sinode gevoer. Dit het uitgeloop
op 1999 se nuwe strukturering van Sinode-wees
en die sinodale werksaamhede na aanleiding van
die visie, waardes en uitgangspunte van die
Sinode, soos dit uit die Bybel duidelik geword het.
4.1.1.4 Blaai gerus weer in die Agenda vir 2009
se sinodesitting wat die ontwikkelinge skets.
Bladsy 86 tot 94.

4.1.1.6 Die rol van die ringe as kerkverband is
ook omskryf, naamlik gefokus op gesamentlike
werk, die bou van verhoudinge en die omsien na
ampsdraers en amptenare.
4.1.1.7 Die Sinodale Diensraad kan die termyn
afsluit met ’n duidelike beeld van wat die taak van
die Sinode is. Die huidige Bepaling 33 is herskryf
om soos volg te lui:
Bepaling 33
Werksaamhede van die Sinode
33.1
Die Sinode fokus op werksaamhede wat
slegs die Sinode kan doen met betrekking tot:
33.1.1

predikante en hulle bediening:

33.1.2 die Kerkverband (gemeentes, ringe,
ander Sinodes, die Algemene Sinode) en ander
Kerke;
33.1.3 die breër gemeenskap veral in ons
sinodale gebied.
33.2
Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en
skep strukture om hieraan uitvoering te gee.
33.3
Elke saak op die Sinode se tafel word
beoordeel volgens die punte hierbo. Indien dit
daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde
hanteer.
Hiermee is daar duidelikheid oor die vraag wat die
Sinode moet doen.
4.1.2

Huidige denke

4.1.2.1 Die Sinodale Diensraad het ’n hele aantal
sake hanteer en het tot voorlopige gevolgtrekkings
vir 2012 gekom. Dit bly steeds voorlopig omdat
die gesprek steeds voortgaan.

4.2
DIE
BAND
4.1.1.5 Verlede jaar is die gesprek aangevul
deur die Algemene Sinode wat na hulle eie
spesifieke
rol en werksaamhede ondersoek
ingestel het. Op grond van die ondersoek is die
Algemene
Sinode
se
samestelling
en
werksaamhede geherstruktureer. Lees ook die
Agenda Algemene Sinode 2011, bladsy 214 tot
219.
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SINODE

AS

KERKVER-

As deel van die voortgaande besinning oor die rol
van die kerkverband, word die jongste denke
gegee, waarvolgens die Oostelike Sinode hulle
werk verrig.
4.2.1

Uitgangspunte

4.2.1.1

Die Sinode is die sigbare uitdrukking van
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die wesenlike eenheid van die Kerk. Dit word
bepaal deur: (a) die Gereformeerde Skrifverstaan
en (b) die drie Gereformeerde belydenisskrifte

onderling te versorg en om getuienis in die
wêreld te lewer. Ons-is-daar-vir-God; ons-is-daarvir-mekaar en ons-is-daar-vir-die-wêreld.

4.2.1.2 Die Sinode gebruik die familiemetafoor
om ’n klimaat te skep waarbinne ons in ons tyd
sinvol Kerk kan wees.

4.2.4

4.2.1.3 Elke kerkvergadering (gemeente, ring,
Sinode en Algemene Sinode) het ’n eie funksie; en
die Sinode doen slegs wat die Sinode behoort te
doen.
4.2.1.4 Hoe verder ’n vergadering van ’n
gemeente verwyder is, hoe minder permanensie
en struktuur behoort dit te hê.

Proses van die Sinode

4.2.4.1 Met die Proses van die Sinode word
bedoel: die wyse waarop sake op die tafel van die
Sinode of Sinodale Diensraad kom en hoe
daarmee gehandel word.
4.2.4.2 Sake kom in die Posbus (op die tafel van
die Sinodale Diensraad), dit word gesorteer en
prioriteite bepaal en daarna word aangedui watter
uitkomste verwag word.

4.2.1.5 Die wesenlike van kerkwees is dat die
Kerk in verhouding staan met God, haarself en die
wêreld.
Hierdie aspekte behoort in elke
werksaamheid van die Sinode gestalte te kry.
4.2.1.6 Die
Sinode
fokus
op
gesonde
gemeentes, veral in ons gebied, in diens van die
koms van die koninkryk.
4.2.2

Waardes

Die volgende word as waardes van die Sinode
gevestig:
4.2.2.1 Ons wil voor God leef soos Jesus ons
geleer het.
4.2.2.2 Ons wil besluite neem wat berus op die
Bybel en ons belydenis.
4.2.2.3 Ons wil soos ’n gesonde familie in goeie,
liefdevolle verhoudings met mekaar leef.

4.2.4.3 Prioriteite word bepaal deur ’n saak aan
’n aantal kriteria (siwwe) te meet. (Vergelyk
Funksionele besluite van die Sinodale Diensraad.)
4.2.4.4 Daar word uitvoering aan hierdie
prioriteite gegee deur van die projekbenadering
gebruik te maak, wat die volgende insluit:

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

’n Projek het ’n begin en ’n einde
’n Spesifieke begroting word toegeken
Bepaalde uitsette word beplan
Dit word telkens geëvalueer.

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

4.2.5

4.2.2.6 Ons wil met God se liefde uitreik na die
nood van die wêreld.
4.2.2.7 Ons wil groei in
gelowiges van ander Kerke.
4.2.3

verhoudinge

met

Visie

4.2.3.1 Die Oostelike Sinode het as visie
geformuleer dat dit die Kerk se wesenlike taak en
roeping is om God drie-enig te aanbid, mekaar
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Siklus van vergaderinge

4.2.5.1 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.
4.2.5.2 Na die verkiesing van die nuwe Sinodale
Diensraad
word
’n
proses
van
geloofsonderskeiding gevolg. Hiervolgens word
die prioriteitsake vir die termyn bepaal.
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4.2.5.3 Nadat dit bepaal is, word die sake as
projekte as't ware terug aan die afgevaardigdes
gegee. Dit geskied by die volgende sinodesitting.
Hierdie sitting kan ongeveer 18 maande na die
vorige sitting plaasvind en persone kry geleentheid
om by die projekte betrokke te raak.
4.2.5.4 Hierna werk die Projekspanne aan die
projekte en rapporteer terug tydens die volgende
sinodesitting. Tydens hierdie sitting word ook ’n
nuwe Sinodale Diensraad aangewys en die
afgevaardigdes begin om sake vir die nuwe termyn
op die tafel te plaas.
4.2.6

Slagspreuk gekoppel aan die visie

Daar hoef dus nie meer Diensgroepe en
Diensspanne vir die drie Bedieninge gekies te
word nie. Die drie Diensleiers verval ook. Daar
word nie meer met Bedieninge gewerk nie, maar
met Projekte.
4.3.1.6 In die lig van die ontwikkeling hierbo
beskryf, moet die samestelling van die Sinodale
Diensraad aangepas word. Tans bestaan dit uit
die Voorsitter, ondervoorsitter, vyf sinodale leiers,
(twee nie-gelegitimeerdes) drie Diensleiers en
voorsitter van Ondersteuningsdiens - almal deur
die Sinode gekies, plus die Uitvoerende
Amptenaar ampshalwe en die Kerkregkundige
gekoöpteer.

Hierdie slagspreuk sê kortliks vir die gemeentes,
wat die Sinode doen of wil doen. Die Sinode se
fokus is om die gemeentes te help en te
ondersteun om gesonde gemeentes te wees wat ’n
verskil in die wêreld maak, in diens van die
koninkryk van Jesus Christus. Die slagspreuk is
soos volg saamgevat:

4.3.1.7 Die huidige Sinodale Diensraad oordeel
dat die samestelling soos volg behoort te wees:
Voorsitter, ondervoorsitter, sewe Sinodale Leiers
(twee nie-gelegitimeerdes) plus die Uitvoerende
Amptenaar. Die Kerkregkundige en Voorsitter van
Ondersteuningsdiens word gekoöpteer, indien
hulle nie reeds as Sinodale Leiers verkies is nie.

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei.

4.3.1.8 Van die projekleiers kan by geleentheid in
die Sinodale Diensraad gekoöpteer word, indien
nodig.

4.3
HOE DIE STRUKTUUR LYK WAT
DIE TAAK UITVOER
4.3.1

Sinodale Diensraad

4.3.1.1 Die Sinodale Diensraad moet ’n
leierskapfunksie uitvoer ten opsigte van al die sake
wat op die tafel kom. Hulle moet letterlik sif of ’n
saak ’n Sinode-saak is of nie. Daarvoor word
Bepaling 33 gebruik.
4.3.1.2 Indien dit wel ’n Sinode-saak is, moet die
prioriteit van die saak bepaal word. Daarvolgens
word personeel, tyd en fondse aan die saak
toegeken. Die Sinode beskik slegs oor ’n beperkte
hoeveelheid personeel, tyd en fondse. Prioriteite
skuif bo in, wat veroorsaak dat ander sake onder
uitval.
4.3.1.3 Werksaamhede word op ’n projekmatige
wyse gedoen, vergelyk punt 4.2.4.4 hierbo.
4.3.1.4 Die afgelope termyn is twee werkswyses
langs mekaar hanteer. Dit was as ’n oorgang waar
daar met Projekplanne gewerk is, sowel as met die
Bedieninge en Diensspanne.
4.3.1.5 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat die oorgang na projekte nou volledig gemaak
kan word. Prakties beteken dit dat elke projek
deur ’n projekleier en projekspan hanteer word. (’n
Projekleier tree net as leier van een projek op.)
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4.3.2

Projekspanne

4.3.2.1 Die Sinodale Diensraad het ’n bepaalde
leierskapfunksie, soos in punt 4.3.1 hierbo beskryf.
Die werksaamhede wat gedoen word, word deur
die projekspanne uitgevoer.
4.3.2.2 Hierdie projekte word uitgevoer in die lig
van die benadering soos in punt 4.2.4.4 hierbo
genoem.
4.3.2.3 ’n Projekspan word gelei deur ’n
projekleier. Die Projekspanne word so saamgestel
dat een persoon slegs as leier van een projek
optree. Hy / of sy kan wel ook ’n lid van ’n ander
projekspan ook wees.
4.3.2.4 Hierdie projekspanne
behoefte saamgestel.

word

volgens

4.3.2.5 Terugvoer word aan die Sinodale
Diensraad gedoen, sowel as die evaluering van die
uitkomste van die projek.
4.3.3

Ondersteuningsdiens

4.3.3.1 Die ondersteuning aan die werk van die
Sinode sal altyd daar moet wees, ongeag op
watter wyse die werk gedoen word. Of dit nou
Kommissies,
Bedieninge,
Diensgroepe,
Taakspanne of Projekspanne is, daar is
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ondersteuning nodig.
4.3.3.2 Hierdie ondersteuning
funksies in wat tans vervul word.

sluit

al

die

4.3.3.3 Die werksaamhede van die personeel in
die Sinode huis word dan ook aangepas om by die
strategie in te val.
4.3.4

Skematiese voorstelling

4.3.4.1

Skematies lyk die struktuur soos volg:

preekskets met die nodige eksegetiese hulp en
riglyne, liturgiese riglyne vir elkeen van die
Sondae, riglyne vir kinderboodskappe en
kategese, riglyne vir gesinsbyeenkomste
een
maal per week, riglyne vir kleingroepbyeenkomste
asook Bybelskoolmateriaal vir elke week.
4.4.4
Die reekse oor Ester en Daniël is byna
voltooi en sal eersdaags
beskikbaar wees.
Gemeentes kan ’n CD/DVD bekom met die
materiaal, of dit van die Sinode se webtuiste aflaai,
en dit dan in die gemeente dupliseer en aanwend
soos nodig.

4.5
2011

4.3.5

AANBEVELING

Die Sinode keur dat die wyse waarop die taak
van die Sinode beskryf is, die wyse waarop dit
uitgevoer word en hoe die strukturering
hiervan gedoen word, goed.
Projekte ter wille van die gemeentes
In aansluiting by die Voetsool sinodesittings van
2008 en 2009 se sinodesitting het die Bediening
aan ’n aantal prioriteitsake aandag gegee, wat
gaandeweg oorgegaan het in afsonderlike
projekte.
Bediening vir Aanbidding

4.4

BYBELLEEF

4.4.1
Na die afloop van die hoogs suksesvolle
Woordwyserprojek is daar besluit om op ’n ander
manier te werk te gaan om die belang van
Skrifgetroue Woordverkondiging in die Sinode te
bevorder. Om gemeentes en gemeentleiers op ’n
praktiese manier te dien, is daar begin werk aan
pakketreekse oor bepaalde Bybelboeke, by name
Ester en Daniël.
4.4.2
Die doel is om gemeentes in staat te stel
om ’n fokusreeks van 4 tot 6 weke aan te bied
waartydens die hele gemeente, veral ook
kleingroepe, gesinne en kinders, betrek word.
4.4.3

30

Die inhoud van die pakketreekse is: ’n

LIEDJIESKRYFKOMPETISIE

4.5.1
Die kerk het ŉ behoefte aan liedere om te
sing tydens Doop, Nagmaal, Opstanding,
Hemelvaart en Pinkster sowel as Kinderliedere.
Deur die kompetisie het daar 26 nuwe liedere deel
van die kerkliedskat geword. Nuwe skrywers is ook
geïdentifiseer met wie daar ŉ toekomspad geloop
kan word.
4.5.2
Die projek is in die vorm van ŉ
kompetisie aangebied om dit vir mense aanloklik te
maak om hulle werke in te stuur. Die kompetisie is
vir 8 maande lank bemark via die Kerknuus en
epos aan leraars en gemeentes.
4.5.3
Die vrug van iets lê altyd in produkte en
13 nuwe liedere is by die VONKK biblioteek
bygevoeg en hopelik 13 ander by die FLAM
biblioteek. Kwaliteit bly steeds die wagwoord en
daarom kon slegs 26 uit 80 gekeur word.
4.5.4
Die nut gaan bepaal word deur die
leraars wat die liedere wil gebruik. Daarom word
die wenners van die kompetisie tydens die
sinodesitting geleentheid gegee om hulle
wenliedere bekend te stel.

4.6

GOD IN DIE MIDDELPUNT

4.6.1

Tydskrif vir Spiritualiteit

4.6.1.1 Om gemeenteleiers te help om God in
die middelpunt van hulle eie lewens en ook in die
middelpunt van die gemeente se lewe te plaas, is
besluit om reeks artikels oor hierdie saak die lig te
laat sien. Nadat aanvanklik gepoog is om ’n eie
tydskrif vir spiritualiteit die lig te laat sien, is daar
besluit dat dit makliker en meer koste effektief sou
wees om aan te haak by ’n bestaande publikasie,
naamlik Kruisgewys. Dit is ’n publikasie wat deur
Bybel-Media uitgegee en landwyd aan predikante,
ook buite die NG Kerk, versprei word.
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4.6.1.2 Twee uitgawes van Kruisgewys is deur
predikante van die Oostelike Sinode benut vir
hierdie doel.

sakewêreld en is nie sensitief vir of op hoogte met
die opset binne die Kerk nie. Daarom is daar
besluit om ’n span sinodale fasiliteerders op te lei
om sekere prosesse in gemeente te fasiliteer.
Hierdie span is tans gereed en beskikbaar vir
gemeentes.
4.7.1.2 Geleenthede waar met vrug van hierdie
span gebruik gemaak kan word is:
Wanneer ’n gemeente baie verandering beleef en
moet herposisioneer of hervisioneer.
Waar ’n gemeente in ’n beroepingsproses is.
Waar daar konflik binne ’n gemeente is.
Waar nuwe leierskap oorgeneem het en spanbou
gedoen moet word.
Waar daar ’n behoefte aan leierskapsontwikkeling
is.

4.6.2

Retreat

4.6.2.1 Onder leiding van Barry van der Merwe
van Letsitele kon tien predikante, waarvan vyf uit
ons eie sinodale gebied, in die mooi eilandsituasie
van die Good Sheperd Retreat Sentrum by die
Hartebeespoortdam vir drie dae stil word om die
Here te beleef, te besin oor en te groei in hul
verhouding met die Here.
4.6.2.2 Die dae is ingekleur met die liturgiese
aanbiedings en een gespreksgeleentheid per dag.
Retreatgangers het ook ruim tyd vir stilte,
alleenwees, meditasie en gebed gehad.
4.6.2.3 Hierdie retreat het vir predikante die
geleentheid gegee om weg van die gemeente
fisies, emosioneel en geestelik te rus.
As
gemeenteleiers het hulle die kans gekry om in
geloofsbelewing en –groei begelei te word, met die
oog op nuwe entoesiasme en energie vir die
bediening, en gevolglik ook nuwe persoonlike en
bedieningsvreugde.

4.7

4.7.2

Verbintenisvlakke

4.7.2.1 Hoe weet gemeenteleiers of hulle
gemeente kerngesond is? Maatstawwe wat
dikwels aangelê word (geld, geboue, getalle) is nie
noodwendig
aanduiders
van
gemeentelike
welwese nie. Selfs betrokkenheid van lidmate by ’n
gemeente
(dit
wil
sê
meer
as
net
erediensbywoning) is eweneens ook nie ’n
akkurate maatstaf om te gebruik nie.
4.7.2.2 Kerngesondheid van gemeentes hang
saam met geestelike toewyding van lidmate en
hulle verbintenis aan die gemeente. Navorsing
deur die Gallup organisasie wys, verrassend,
daarop dat die belangrikste van hierdie twee
gemeentelike
verbintenis
is.
Hoër
verbintenisvlakke skep die vrugbare teelaarde wat
nodig is vir geestelike toewyding.

GESONDE GEMEENTES

Gesonde gemeentes kweek gesonde lidmate. Vir
’n gemeente om haar roeping te vervul, is dit vir
haar nodig om kerngesond te wees. Daar is in die
afgelope termyn op twee maniere gepoog om die
saak van gesonde gemeentes te bevorder:
fasiliteringsdienste, en hulp met verbintenisvlakke.
4.7.1

4.7.1.3 In die afgelope termyn is daar reeds
enkele gemeentes wat hierby baat gevind het.
Hierdie diens kan egter in die toekoms van
onskatbare waarde vir gemeentes in die Sinode
wees.

Fasiliteringsdienste

4.7.1.1 Gemeentes het dikwels nodig om van
buite-fasiliteerders vir interne prosesse gebruik te
maak. Sodanige fasiliteerders is egter dikwels duur
of onbeskikbaar. Daarby kom hulle meestal uit die
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4.7.2.3 Daarom behoort die fokus te val op die
meting en verhoging van verbintenisvlakke. Die
infrastruktuur is in die afgelope termyn ontwikkel
en gemeentes kan hierin bygestaan word.
4.7.2.4 Een van die sake wat verbintenisvlakke
baie sterk beïnvloed is die manier waarop gawes
en talente van lidmate benut word. Hoe talente
presies bepaal word en hoe dit benut kan word is
egter nie altyd voor die hand liggend nie. In die
Sinode bestaan daar nou die vermoë in
gemeentes hiermee te help.
4.7.2.5 In die afgelope aantal jare is hele paar
werkswinkels aangebied wat juis gemik was op die
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ontdekking van die lidmate se talente en hoe hulle
dit in hulle gemeentes kan gebruik. ’n Lidmaat wat
die geleentheid het om in lyn met hulle talente in
die gemeente betrokke te wees, se verbintenisvlak
is normaalweg hoog.
4.7.2.6 Die impak hiervan op lidmate se lewens
en gevolglik op gemeentes is hoog en het die
potensiaal om nog heelwat hoër te wees.
Bediening vir Getuienis
Die Bediening vir Getuienis het gedurende die
afgelope drie jaar gepoog om sake op die tafel te
kry wat werklik impak sou maak in gemeentes.
Daar is stelselmatig verskuif van die vorige
werksmetode waar ’n aantal diensgroepe
saamgevoeg was onder die Bediening vir
Getuienis na ’n projekbenadering.
Dit het ook geblyk dat nie alles in projekte
omgeskakel kon word nie, aangesien daar ook met
vennootskappe gewerk word. Met groot dank
getuig die Bediening vir Getuienis soos volg
aangaande die werksaamhede wat wel aangepak
is gedurende die afgelope jare.

4.8
DAADGETUIENIS - PRAKTYK
VAN MISSIONALE GEMEENTES
4.8.1
Hierdie projek het sy ontstaan reeds ses
jaar gelede tydens die Voetsool sinodesittings
gehad. Destyds is ’n sterk versoek aan die Sinode
gerig om gemeentes te help ten opsigte van die
praktyk van ’n getuienisbediening. Dit raak die
wese van die Kerk en gaan oor die missionêre
karakter van die Kerk. Die Sinodale Diensraad het
die versoek na die Bediening vir Getuienis
deurgegee onder die tema Daadgetuienis.
4.8.2
Tydens die vorige sinodesitting is ’n
voorstel gemaak dat gemeentes gehelp kon word
om by Nkhensani Sendingstasie of die CHICS
projekte betrokke te raak. Die ondersteuning van
projekte by Nkhensani is veral deur gemeentes in
die Ring van Laeveld aangepak. Die CHICS
projekte sou op twee plekke, naamlik Kgautswane,
naby Ohrigstad en by Ivorypark naby Midrand
aangepak word as loodsprojekte. Hierdie
loodsprojekte sal eers aan die einde van 2012
geëvalueer word, sodat die finale produk aan
gemeentes beskikbaar gestel kan word.
4.8.3
By herevaluering is besef dat die
behoefte van gemeentes nog nie ten beste gedien
is nie. Om ten beste impak te maak, is besluit om
’n produk beskikbaar te stel wat gemeentes kan
help om gedurende ’n kwartaal vanuit verskillende
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hoeke te fokus op die missionêre wese van die
Kerk.
4.8.4
Die bedoeling is nie om ’n klompie projekte
voor te stel nie, maar om lidmate en gemeentes te
begelei om nuut te ontdek hoedat God daagliks in
hulle eie wêreld besig is en dat alles wat ons as
gelowiges doen en mee besig is, ’n getuienis
dimensie het. Die mate waartoe ons God se hand
raaksien in die wêreld waarbinne ons leef en ons
leefstyl aanpas om daarby aan te haak is die mate
waartoe ons ’n missionêre gemeente word.
4.8.5
Die projekspan het moeite gedoen om in
gesprek te tree met kenners om seker te maak dat
daar nie aspekte is wat misgekyk word nie. Op
hierdie wyse is prof Nelus Niemandt, drr Attie van
Niekerk en Montagu Murray genader en die
konferensie van Biskop Graham Cray oor Fresh
Expressions is bygewoon.
4.8.6
Die uiteinde was ’n produk wat fokus op
die volgende ses temas:
Die hart van missionale gemeentes
Die skepping roep dit uit!
Impak op ons gemeenskap!
Die randfigure sal weet!
Respek vir hulle wat anders is.
Kerk-wees op die onwaarskynlike plekke.
4.8.7
Die finale produk bestaan uit ses weke
se inligting uiteengesit in:
Erediensriglyne
Kleingroep materiaal
Huisgodsdiensriglyne
Kinderbediening materiaal
Met hierdie produk hoop die Bediening vir
Getuienis om gemeentes te help om nog verder te
skuif van oorlewing na impak!

4.9

EKOLOGIE

4.9.1
Die Ekologie diensgroep het een doel:
Om gemeentes en lidmate te ondersteun ten
opsigte van ons Godgegewe roeping om
verantwoordelik met die skepping, wat Hy aan ons
sorg toevertrou het, om te gaan. Hoe ’n mens met
die skepping omgaan, sê mos iets oor ons
verhouding met die Skepper.
4.9.2
Om hierdie doel te bereik, moet ons
gelowiges bewus maak van ons roeping maar ook
van die negatiewe impak wat die mens op die
omgewing het. Aan die ander kant moet ons
gelowiges ook bewus maak van wat ons kan doen
om die negatiewe impak te beperk.
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4.9.3
Die Ekologie diensgroep reël reeds vir
die afgelope aantal jare konferensies vir
volwassenes. Gedurende 2009 het ons by die
Noordelike Sinode se konferensie ingeskakel. Die
2010-konferensie
het
in
die
Loskopdam
natuurreservaat plaasgevind. Konferensiegangers
kon tydens staptogte in die veld leer van die fyn
balans wat in die ekosisteem bestaan. Die mens
se invloed was skokkend duidelik uit die gegewens
wat uit ontleding van watermonsters geneem in die
Loskopdam, geblyk het. Die dam sowel as die
Olifantsrivierstelsel is sterwend as gevolg van
besoedeling wat aan die mens se ekonomiese
bedrywighede toeskryfbaar is. Tydens die 2011konferensie het prof Kobus van der Walt,
omgewingskenner
wat
tydens
RSG
se
omgewingsprogram op Saterdae optree, die mens
se invloed op die omgewing op prikkelende wyse
uitgestippel maar ook wat ons kan doen om ons
negatiewe impak te beperk sodat ons ’n skoner
aarde vir ons kinders kan nalaat. Die konferensie
is
afgesluit
met
’n
werksessie
waar
konferensiegangers op spesifieke optrede kon
besluit.

4.9.4
Enkele gemeentes het, in navolging van
die Sinode se Ekologie diensgroep, gemeentelike
ekologie diensgroepe gevestig – ’n positiewe
ontwikkeling waaroor ons baie bly is. Die toekoms
lê egter in ons kinders se hande. Daarom het die
Ekologie diensgroep verlede jaar begin om ’n EkoFaktor kamp vir graad vier tot ses-leerlinge aan te
bied. Wat ’n belewenis! Deur die fyn harmonie in
die natuur, die wonder van ’n spinnekop wat sy
web span, die belewenis van ’n paddakoor en ’n
horde ander wonders van die veld te ervaar, het
veertig kinders ’n nuwe liefde vir die skepping
ontdek. Tydens hierdie jaar se kamp, wat deur
sewentig kinders bygewoon is, het hulle geleer dat
ons ons impak op die omgewing deur hergebruik,
vermindering en hersirkulering (re-use, reduce,
recycle) kan verminder. Só toon ons ons liefde en
respek vir ons Skepper, die Gewer van ons
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wonderlike omgewing. Ons vorder! Aan God al die
eer!

4.10

MISDAAD

4.10.1 Die Bediening vir Getuienis is pynlik
daarvan bewus dat ons vandag leef in ’n
gemeenskap waar ons onsself omring met
doringdraad en hoë mure. Ons leef in ’n
gemeenskap waar ons onsself toesluit agter
tralies. Ons strate is nie meer veilig nie en ons
perspektief het totaal verander omdat elke aksie
wat ons neem, gemeet word aan hoe veilig dit vir
ons en ons kinders is. Soos in ander gebiede, het
ons in ons sinodale gebied met die volle prentjie
van misdaad te doen: van ’n poging tot misdaad in
’n stedelike gebied, tot plaasmoorde en die afgryse
daarvan.
4.10.2 Dit word allerweë erken dat die Kerk ’n
onvervreembare verantwoordelikheid het in die
stryd teen misdaad, en bewus van die geweldige
impak wat misdaad op die lewens van mense, op
die ekonomie en die algemene samelewing het,
het die Bediening vir Getuienis ’n konferensie
beplan vir 21 Mei 2011 met die doel om juis te
fokus op die groot rol wat die Kerk te vervul het. As
gevolg van ’n gebrek aan voldoende inskrywings
kon die konferensie egter nie plaasvind nie.
4.10.3 Dit beteken egter nie dat die Kerk nie ’n
groot rol speel nie. ’n Baie groot getal lidmate van
ons Kerk is lede van die SAPD en ander
sekuriteitsinstellings, daar is lidmate wat as
reserviste diens doen, ander is betrokke by
gemeenskappe se polisiëringsforums, buurtwagte,
ensovoorts.
In
sommige
gemeentes
is
beradingsdienste effektief gestruktureer en word
slagoffers van misdaad daadwerklik bygestaan en
ondersteun. Hiervoor is ons steeds dankbaar en
bring ons graag hulde aan diegene wat
onverpoosd sorg vir ons veiligheid.
4.10.4 Daar is nie een van ons wat nie direk of
indirek die impak van misdaad gevoel het of ’n
slagoffer daarvan is nie.
Uit gesprekke blyk
duidelik watter geweldige impak misdaad op
slagoffers het, dat hulle vir ’n baie lang tyd
bomenslik getraumatiseer is.

4.11

GESIG NA DIE WÊRELD

4.11.1 Netwerk vorming ten opsigte van
gemeentes se getuienis bedienings is van
kardinale belang. Hoe kan ’n gemeente uitvind
watter gemeentes is reeds by werk in ’n spesifieke
land betrokke? Wie is almal gekoppel aan ’n
sekere sendingorganisasie? Wie kan meer inligting
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gee oor uitreike na ’n sekere land? Hoe weet ons
dat ons nie weer die wiel van voor af ontwerp ten
opsigte van ons getuienis bediening nie?
4.11.2 Om hierdie inligting te bekom is geen
eenvoudige taak vir ’n gemeente nie. Juis daarom
is daar jare gelede reeds begin met die publikasie
van Gesig na die Wêreld. Na drie publikasies is
besluit om dit elektronies op die Sinode se
webwerf beskikbaar te maak op ’n wyse wat
gemeentes in staat sal stel om ’n eenvoudige soek
funksie te gebruik om al die vrae wat hierbo gevra
is te beantwoord. Verder kan statistieke ten
opsigte van die getuienis bediening van
gemeentes binne die Oostelike Sinode ook maklik
bekom word.
4.11.3 Daar is met die webmeester onderhandel
oor moontlike aanpassings aan die Sinode se
webwerf wat hierdie inligting maklik kan
inkorporeer.
4.11.4 Die projek is
in Junie 2010 geloods
met ’n eenvoudige
werkblad in Microsoft
Excel
waarin
gemeentes
basiese
inligting kon invul ten
opsigte
van
elke
Getuienisprojek. Die
gedagte is om ’n
standaard werkblad te
gebruik vanwaar die
databasis
inligting
lees. Indien inligting
verander, stuur ’n gemeente eenvoudig ’n nuwe
werkblad aan die kantoor en die data word sonder
moeite in die webblad ingetrek.
4.11.5 Vanuit die Sinode huis is verskeie eposse gestuur sowel as telefoniese oproepe
gemaak. Tot op hede is minder as 50% van
gemeentes se inligting ontvang. Indien die inligting
nie voortdurend opdateer word nie, word dit ook
maar net ou inligting wat nie veel beteken nie.
4.11.6 Inligting op hierdie skaal kan nie deur ’n
enkele gemeente beskikbaar gemaak word nie.
Nie alle gemeentes het funksionele webblaaie nie.
Dit maak die toeganklikheid van hierdie belangrike
inligting totaal en al onmoontlik, tensy die Sinode
kan help om die inligting op datum te hou. Die
projek is steeds in proses om afgehandel te word
gedurende 2012.
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4.12
CHICS (CHURCH HOUSEHOLD
INTERFACE CARE AND SUPPORT)
4.12.1
Alles het begin toe die Kerkraad
van VGKSA Ohrigstad onder leiding van ds Sipho
Mokoena besluit het om ’n lokaaltjie beskikbaar te
stel vir ’n kinderhulpsentrum. Die NG Kerk
Ohrigstad het met waardering kennis geneem van
die inisiatief en in 2008 ondersteunend betrokke
geraak. Efraim Oppelt het die aandag gevestig op
die CHICS-program wat deur die NOVA-stigting
ontwikkel is.
4.12.2
Die volgende stap was die
opgradering van die geboutjie wat met behulp van
Xtrata mynbou en ’n uitreikgroep van die VSA
(Second Table Ministries) afgehandel is. ’n
Naskoolsentrum vir laerskool-kinders is toe begin
en van daaruit is die CHICS-projek aangepak. ’n
Loodskomitee is saamgestel, geskikte personeel is
geïdentifiseer, in diens gestel en deur NOVA
opgelei. Baie stadig maar seker word gevorder na
die doelwitverwesenliking van ’n gesonde
huishouding vir elke kind om in op te groei.
Daarvoor
is
gemeenskapsbewustheid,
netwerkvorming en opleiding van alle partye
betrokke by die opvoeding van kinders veral in
voorskoolse
en
primêre
lewensfase
van
deurslaggewende belang. Natuurlik is ook hierdie
proses onderworpe aan struikelblokke en
terugslae, maar die konstante begeleiding vanuit
die NOVA-kantoor help om dit op koers te hou.
4.12.3 Wetende dat dit ’n langtermynprojek is
waarvan die uitkomste eers na 5+ jare beduidend
sigbaar gaan word in die hopelik veranderende
profiel van die gemeenskap, kan daar reeds met
dankbaarheid van positiewe ontwikkelings melding
gemaak word, soos die toewyding van die werkers,
ondersteuning deur welwillende persone en
organisasies, samewerking van gemeentes en die
toenemende getalle kinders wat bereik word. Die
grondslag is in ’n groot mate gelê sodat die
volgende fase DV een van bestendige groei sal
wees. Intussen is aktiwiteite na Mashishing naby
Lydenburg uitgebrei waar, alhoewel maar in die
beginstadium, daar alreeds verskeie rolspelers
(onder andere die CMR) is wat ingekoop het by die
CHICS-visie.
4.12.4 Dis ’n voorreg om in ’n tyd waarin daar
op gereëlde grondslag in die nuus berig word van
kindermishandeling, -verwaarlosing en -uitbuiting,
betrokke te wees by ’n oplossingsgerigte
opbouende gemeenskapsontwikkelingsaksie waar
die welsyn van ons kinders vooropgestel word.
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4.13
GESAMENTLIKE SENDING IN
SUID-MOSAMBIEK (GSSM)
4.13.1 Die Igreja Reformada em Mocambique
(IRM) spog vandag met 62 gemeentes, 55
predikante en by die 80 000 lidmate en is ’n vinnig
groeiende Kerk. Die IRM bestaan uit drie Sinodes
naamlik Mphatso, Tumbine in die noorde en
Sinodo Novo suid van die Zambezi rivier. Die
Sinode van Wes-Kaapland ondersteun die twee
Sinodes in die noorde en die Oostelike Sinode is
by Sinodo Novo betrokke.
4.13.2 Hefsiba, die Instituut vir Christelike Hoër
Onderwys, speel ’n baie belangrike rol in die
vorming van die predikante vir hierdie, jong,
groeiende kerk. Saam met Wes-Transvaal en
Noordelike Sinodes dra ons Sinode by tot een
dosentepos by Hefsiba. Wes-Kaapland dra twee
derdes van hierdie pos en die drie “Transvaal”
Sinodes een derde. Ds Carl Louwrens het die
gradeplegtigheid van die finale jaar studente, wat
op 4 Desember 2011 te Vila Ulongue plaasgevind
het, namens die Oostelike Sinode bygewoon.
4.13.3 Sinodo Novo het 19 gemeentes met
ongeveer 7 000 lidmate en strek van die Zambesie
rivier in die noorde tot Suid-Afrika en Swaziland in
die suide.

Hefsiba gebou tydens ’n gradeplegtigheid
4.13.4 Die IRM se fokus was van die begin af
om onbereikte groepe te bereik en daarom is
meeste van die gemeentes in die diep platteland
geleë. Dit is dan juis hierdie oorwegend arm
gemeentes wat ’n groot behoefte het aan
geestelike en finansiële ondersteuning. Hier kan
en moet ons ’n verskil maak.

Biblia Bybelskool te Macia besoek.
4.13.6 ’n Hele paar gemeentes van ons eie
Sinode is betrokke by projekte en uitreike in
Mosambiek, maar daar is steeds vier gemeentes
van die Sinodo Novo wat geen kontak met en
ondersteuning van ’n SA gemeente het nie. Dit sou
wonderlik wees indien daar gemeentes of
selgroepe is, wat geroepe sou voel om by een van
hierdie gemeentes betrokke te raak. Ongelukkig is
daar ook gemeentes uit ons Sinode wat uitreike na
Mosambiek doen, maar nie by die IRM betrokke
raak nie.
4.13.7 Die hooftaak van die GSSM is om as
skakel te dien tussen die NG Kerk en IRM
gemeentes van die Sinodo Novo.
4.13.8 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. Belangrike inligting word uitgeruil en
persoonlike kontak bewerk tussen die NGK
gemeentes en “pastores” van die IRM wat met
mekaar saamwerk.

4.14
GESAMENTLIKE
SENDINGWERK IN SWAZILAND
4.14.1 Die verbintenis tussen die Oostelike
Sinode en Swaziland Sending strek reeds oor
etlike dekades. As ons kyk na die ontwikkeling wat
die afgelope klompie jare plaasgevind het in
Swaziland, dan is ons die Here innig dankbaar.
Alhoewel die Swaziland Reformed Church (SRC)
altyd ’n klein kerk sal bly, aangesien hulle moet
kompeteer met honderde tradisionele Afrika-kerke,
is dit duidelik dat daar binne die land groot respek
is vir die SRC. Die SRC groei al vir baie jare
konstant elke jaar met tussen 5-10%. Kerke in
Swaziland het deurgaans ’n probleem om mans te
aktiveer en daarom bestaan meeste van die
gemeentes hoofsaaklik uit vroue en kinders,
alhoewel die jongmense besig is om ’n al hoe
belangriker rol in die kerk te speel. Daar word elke
Sondag op twintig verskillende plekke deur
Swaziland eredienste gehou en by baie van hierdie
preekpunte word daar deur die loop van die week
ook
gebedsbyeenkomste,
Bybelstudies,
jeugbyeenkomste en ander aktiwiteite aangebied.
In Swaziland word die inskakeling by ’n gemeente
’n lewenswyse wat nie beperk word slegs tot ’n uur
per Sondag nie!

4.13.5 Carl Louwrens en Gerrie Holtzhausen
van Maputo het by twee geleenthede gedurende
2009 en 2010 al die “pastores” en gemeentes van
die Sinodo Novo asook Willem Nel van Volta a
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4.14.2 Sedert 2006 het die Shiselweni
gemeente in die suide van Swaziland ook al hoe
meer betrokke begin raak by die VIGS-pandemie
wat, saam met die finansiële krisis waarin die land
tans verkeer, dreig om Swaziland tot op sy knieë te
dwing. Met ’n innoverende plan om vrywilligers
binne die gemeenskap te bemagtig om effektief uit
te reik na ander lede van die gemeenskap wat nie
in staat is om na hulleself om te sien nie, het
Shiselweni Reformed Church Home-Based Care
(SHBC) in ses jaar se tyd meer as 1,100 mense
opgelei as tuisversorgers. Tans is daar 850 mense
wat maandeliks in 30 gemeenskappe dwarsdeur
die Shiselweni-distrik ongeveer 2,700 kliënte
bereik. Baie van hierdie kliënte sou reeds gesterf
het, as dit nie daarvoor was dat iemand van SHBC
op ’n dag by hulle huise opgedaag het met raad en
hulp om hulle lewenskwaliteit te verbeter nie.

SHBC bestaan ook in groot dele van Suid-Afrika
gebruik kan word om op ’n koste-effektiewe en
doeltreffende wyse geloofsgemeenskappe sover te
kry om verantwoordelikheid te neem vir mense in
nood.
4.14.5 Daar word dikwels gevra of die finansiële
belegging in jonger kerke die moeite werd is.
Sekerlik is daar mense binne die Oostelike Sinode
wat ook sulke vrae vra. Dit is ons hoop dat hierdie
kort verslag oor die opwindende groei binne die
Kerk in Swaziland vir u sal oortuig om voort te
gaan om die werk op elke gebied te ondersteun en
om ook individuele gemeentes aan te moedig om
op ’n meer persoonlike vlak betrokke te raak.
Meer inligting is beskikbaar by: Webwerf
www.shbcare.org, E-pos: wyngaard@lando.co.za

4.15
ARBEIDSBEDIENING
(INDUSTRIAL MINISTRY (IMSA)
GAUTENG)

4.14.3 Prof Robin Root, ’n mediese antropoloog
verbonde aan die Universiteit van New York het
onlangs SHBC aangewys as ’n “best practices
case study in a project to explore the high impact
potential of faith-based organizations in Southern
Africa; specifically, to improve and extend the
quality of life for people with HIV/AIDS.” Hierdie
erkenning is vir ons kerk in Swaziland ’n
besondere eer. ’n Aantal akademiese artikels is
reeds plaaslik en internasionaal gepubliseer oor
die werk van SHBC.

4.15.1

Werksarea en geestelike werkers

4.15.1.1 IMSA Gauteng is tans betrokke by
Transnet veral by Koedoespoort en Metrorail.
Dienste word gelewer deur deur Me Elsa van der
Merwe, ds Sam Modise en Harry van der Nest,
voorheen NG predikant.
4.15.2

4.14.4 Gemeentes in Nederland asook die VSA
stuur jaarliks spanne na Swaziland om nie alleen
die werk te ondersteun nie, maar om te kom leer
hoe ’n kerk binne die gemeenskap ’n impak kan
maak. Ons is van mening dat die model wat in

Aard van Werksaamhede

4.15.2.1 Hiermee ’n kort opsomming van die
belangrikste dienste gelewer:

Diens

Maart tot Okt 2011
Metrorail
Transwerk
Totaal

2008/2009

Jaarsyfers
2009/2010

2010/2011

Bybel verspreiding

132

52

184

159

201

93

Herinneringsdienste

4

1

5

21

20

7

Dienste/Boodskappe

157

23

180

205

203

179

Berading

210

185

395

302

301

272

Kantoorbesoeke

305

329

638

596

670

743

Sms’e ontvang/gestuur

901

621

1522

994

1031

892

4.15.2.2 IMSA se personeel doen tuisbesoeke op
aanvraag en besoek personeellede van Metrorail
en Transwerk wanneer IMSA kennis kry dat hulle
in ’n hospitaal opgeneem is.

4.16. GESAMENTLIKE KOMMISSIE
VIR EVANGELIEBEDIENING IN
FRANKRYK (GKEF)
4.16.1 Deur God se genade is die deure tans
wyd oop in Frankryk sodat die Evangelie verder
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kan versprei. Ons loof God vir sy voorsiening van
130,000 Evangelies en kinder evangelisasie
materiaal wat gratis gedruk is. Die materiaal sal
betyds wees vir die eerste uireik deur ds Marc
Toureille se gemeente (kind van oorlede ds Roger
van Dyk se gemeente). Daar sal uitreike in 10
dorpe gehou word regoor Frankryk. Nuut is die
senior-uitreik vir mense bo 60 jaar wat ds Kobus
van Zyl sal lei regoor Frankryk op die spore van
die Hugenote. Daar is ook jongmense/jeug-uitreike
deur Elarduspark gemeente.
4.16.2 Ons is opreg dankbaar vir Mariana le
Roux se belangrike en groot rol in die
gebedsbediening vir die onbereikte stede. Die
internet bediening is deur God se genade
geseënd. Baie duisende Franssprekende kinders
hoor die evangelie en groei in hulle geloof.
4.16.3 Die verhaal van die Franse Sending: Die
GKEF vra en besluit dat ds Piet Grobler ’n kort
geskiedenis met anekdotes en resente inligting sal
skryf oor die Franse Sending van die NG Kerk. Na
30 jaar groet ds Piet Grobler as skriba.

beleid) wat op ’n behoorlike wyse die bevoegdheid
en sinvolle bediening van predikante reël.
4.18.2 Onder leiding van prof Malan Nel is ’n
Bosberaad by Masgobe gehou (10 tot 11 Maart
2010) om ons Sinode se aanpak hiervan te beplan.
Dit het daarop uitgeloop dat die volgende
Ringsverteenwoordigers
vir
Predikantesorg
aangewys is:
Barberton - Jurgens de Jager
Elarduspark - Jannie du Plessis
Ermelo - Jaco van Niekerk
Laeveld - Barry van der Merwe
Lydenburg - Jacob van der Merwe
Lyttelton - Freddie Schoeman
Middelburg - Tertius Erasmus
Pretoria-Faerie Glen - Karin Bosch
Silverpark - Kobus Mey
Wakkerstroom - Hancke van Blerk
Witbank - Peet Boshoff

Bediening vir Onderlinge Sorg

4.17
ONDERLINGE SORG SE
DIENSGROEPE
4.17.1 Die Bediening vir Onderlinge Sorg het
saam met die Bedieninge vir Aanbidding en
Getuienis omgesien na die drie dimensies van
kerkwees wat ons in hierdie Sinode geïdentifiseer
het. Die visie van Onderlinge Sorg was: om uit die
hart van God vir mekaar te leef.
4.17.2 Vyf Diensgroepe het omgesien na die
verskillende projekte wat in hierdie verband
ontplooi is. So was daar projekte op die terrein
van Predikantesorg, Vrouesorg, Mannesorg,
Jeugsorg en Gesinsorg.
4.17.3 Voorts was dit die verwagting dat hierdie
projekte gestalte moes gee aan die prioriteite van
ons Sinode soos wat dit geformuleer is na afloop
van die vorige Voetsool sinodesittings (2008):
’n Lewe met God in die middelpunt
Vorming van ’n christelike lewenstyl
Daadgetuienis

4.18
DIENSGROEP VIR
PREDIKANTE
4.18.1 Predikantesorg funksioneer binne die
beleidsraamwerk van Bedieningsvreugde (A-Z
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4.18.3 Die belang van mentorskap word sterk
beklemtoon in die A-Z beleid. Graag sou ons die
kultuur wou skep waarin alle predikante in een of
ander mentorverhouding staan en begelei word om
groter bedieningsvreugde te ervaar. Dr Jean
Strydom (Nelspruit-Suid) het hier ’n geweldige rol
gespeel deur gereeld Mentorskap-opleiding aan te
bied en ’n webwerf vir Mentorskap in ons Sinode
tot stand te bring.
4.18.4 Danksy dr Trix Truter (Barberton) se
kundigheid en entoesiasme is die stelsel van
pastor pastorum die afgelope jaar weer op ’n
stewige grondslag geplaas en is al die predikante
van ons Sinode aan die sorg van ’n bepaalde
pastor pastorum toegewys.
4.18.5 Die jaarlikse predikantekonferensie is
seker die oudste instelling in ons Sinode en is by
uitnemendheid die geleentheid waar die onderlinge
esprit de corps tussen ons predikante gebou word.

37

4. Hoe dit met die Sinode gaan

Dit word ingerig om die kennis, vaardigheid en
positiewe gesindheid van predikante te bevorder.
4.18.6 Die tema van 2010 was Predikantwees
met integriteit en vrymoedigheid met dr Andries
Cilliers as spreker. In 2011 het dr Ian Nell
opgetree met as tema: Die Spiritualiteit van
Leierskap. Hierdie jaar (28 tot 31 Mei) kom prof
Cas Wepener dit hanteer aan die hand van die
tema: Liturgie en liturg-wees.
4.18.7 Drie van ons predikante het die Induksieopleiding by dr Roelf Opperman (Noordelike
Sinode) deurloop en is beskikbaar om met
fasilitering in gemeentes te help, by name waar
daar ’n nuwe predikant in die gemeente bevestig
word: ds Gerrie Doyer, ds Jurgens de Jager en dr
Louis Louw.
4.18.8 Die gedagte van Brugpastoraat is nog
effe vreemd in ons Sinode. Dit gaan uit van die
raadsaamheid daarvan dat veral gemeentes met
een predikant nie dadelik ’n nuwe dominee beroep
as die vorige een weggaan nie, veral waar so
iemand baie jare in daardie gemeente gestaan het.
’n Opgeleide brugpredikant begelei die gemeente
eers
vir
’n
vasgestelde
termyn
om
geloofsonderskeidend te soek na die wil van die
Here voordat ’n nuwe predikant beroep word.
Enkele van ons predikante het al hierin opleiding
gekry.

4.20

DIENSGROEP VIR MANNE

Hiermee neem ds Janus Roux (Elarduspark) die
leiding deur werkswinkels en besoeke in bepaalde
gemeentes te reël ten einde effektiewe
Mannebedieninge tot stand te bring en te fasiliteer.
Hy hou ook ’n Mannemosaïek-webwerf in stand
waar allerlei hulpbronne beskikbaar is.

4.21

DIENSGROEP VIR JEUG

Ds Hardus van Niekerk (Middelburg-Suid) en ds
DF Ehlers (Debruinpark) het die leiding geneem
met betrekking tot die sorg aan die jeug in ons
Sinode vir soverre daar elke jaar verskeie kampe
aangebied
word:
Skoolverwisselingskampe,
Skolliekampe
en
Crux-avontuurkampe
–
geleenthede wat veral waardevol is vir kleiner
gemeentes wat moeilik hulle eie jeugkampe kan
organsieer. Retraites word ook gereeld gehou
waar jeugwerkers/predikante saam besin oor die
aanpak van jeugwerk.

4.18.9 Ten slotte het die Diensleier vir
Onderlinge Sorg (dr Louis Louw) deur die loop van
die jaar so gereeld moontlik persoonlik kontak
onderhou met die predikante in ons Sinode om na
hulle welsyn te verneem.

4.19

DIENSGROEP VIR VROUE

Die Diensgroep vir Vroue onder leiding van Engela
Malherbe het veral drie projekte wat jaarliks
aangepak word.
4.19.1 Vroueherfskonferensie by Skuilkrans.
Die temas was 2010: In die hand van die
Pottebakker (Ds Janneman van Wyk).
2011:
Tango ligvoets deur die lewe (Jeanne Els).

4.22

DIENSGROEP VIR GESINNE

Vanuit die vorige Voetsool sinodesittings het die
behoefte na vore gekom om meer gerigte aandag
te gee aan die fasilitering van gelukkkige gesinne
in ons sinodale gebied. Onder leiding van ds
Gideon du Toit is daar ’n diensgroep wat hieraan
aandag gee ten einde die nodige kundigheid te
kan voorsien.
Ondersteuningsdiens

4.19.2 Predikantsvrouegeleentheid, wat vanjaar
sinvol ingerig is tydens die predikantekonferensie
in die Wildtuin.

4.23
ONDERSTEUNINGSDIENS SE
WERK

4.19.3 Afskeidsete vir die nuwe proponente by
UP se Teologiese Fakulteit, wat ingerig word
rondom ’n aktuele tema.

Ondersteuningsdiens is verantwoordelik vir die
werk wat vanuit die Sinode huis gedoen word.
Vandaar word ondersteuning aan die gemeentes
en die werksaamhede van die Sinode gegee.
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Die personeel bestaan uit die Uitvoerende
Amptenaar, die Finansiële beampte, Boekhouer en
drie Administratiewe beamptes. Hulle werk onder
leiding van die verskillende Diensgroepe en gee
veral aan die volgende fasette aandag:
4.23.1

Administrasie

Die verskillende administratiewe prosesse word
doelmatig uitgevoer. Die skribaat en alle reëlings
in verband met vergaderinge en geleenthede word
deur die personeel uitgevoer.
4.23.2

Finansies

Hierdie werk is gekoppel aan duidelike doelwitte,
waarvan enkeles uitgelig word.
4.23.2.1 Die Toekenningslys van die Sinode word
opgestel aan die hand van die riglyne deur die
Sinodale Diensraad voorsien. Die fokus is om
sensitief vir die gemeentes se omstandighede te
wees.
Die bedrag het met 6,38% sedert
2007/2008 gestyg tot R8 010 016 in 2011/2012 –
dit is gemiddeld met 1,6% per jaar.

verminder met die fondse wat nie deur die
werksaamhede van die Sinode benut is nie.
4.23.3

Hulp word veral aan gemeentes gebied, navrae
word deurlopend hanteer en geleenthede vir
opleiding word gereël.
Voorbeelde van die
dokumente wat ’n gemeente nodig het, is op die
webwerf beskikbaar gestel.
4.23.4

Kommunikasie

Die elektroniese kommunikasie speel ’n groot rol.
Familienuus, wat twee-weekliks per e-pos gestuur
word, is die vlagskip. Dit word aangevul deur
Kortnuus, wat ook per e-pos gestuur word
wanneer ’n saak dit regverdig.
Die webwerf
www.sinoos.co.za is ’n groot bron van inligting.
Hierbenewens
word
Familiebriewe
(omsendbriewe) na gemeentes gestuur met meer
formele sake. Persoonlike besoeke van talle
persone uit die struktuur van die Sinode vul die
kommunikasie aan.
4.23.5

4.23.2.2 Die persentasie waarteen sinodale
bydraes bereken word, het gedaal van 5,4% in
2007/2008 tot 4,3% in 2011/2012. Hiermee saam
word ’n aantal gemeentes steeds jaarliks gehelp
deur hulle verminderde sinodale bydraes te laat
betaal. Vir 2011/2012 is 27 van die 87 gemeentes
op een of ander manier gehelp. Vanjaar kan die
10de jaar na mekaar wees wat al die gemeentes al
hulle sinodale bydraes betyds betaal het.

Personeel

Kerkregdiens

Gemeentes word veral gehelp om korrek en billik
volgens ons onderlinge ooreenkoms (Familiereëls)
op te tree. Hulp word verleen en voorkomend
opgetree. Die Familiereëls word ook hersien in die
lig van die Algemene Sinode se Kerkorde.
4.23.6

Eiendom

Die Sinode beskik oor die Sinode huis en die
pastorie vir die Uitvoerende Amptenaar. Saam
met die vaste eiendomme word die nodige
kantoortoerusting in stand gehou en opgradeer
wanneer nodig.
4.23.7

Tuin van die Sinodehuis
4.23.2.3 Die Sinode se finansiële state is by die
Sinode huis ter insae beskikbaar. In lyn met die
uitgangspunt van die Sinode word fondse nie
opgepot nie. Soveel as moontlik fondse word by
die gemeentes gelaat, waar die primêre werk
gedoen word.
Daarom ook word die laaste
paaiement van die sinodale bydraes jaarliks
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Argief

’n Doelmatige argief is ingerig en hierdie diens
word nou vanuit die Sinode huis gelewer. Argivalia
van die gemeentes word by die Sinode huis
ingehandig en hanteer. Dit hoef nie meer na
Stellenbosch gestuur te word nie. Riglyne word vir
die gemeentes oor die hantering van argivalia in
die vooruitsig gestel.

4.24

OPERASIONELE SAKE

Die Sinodale Diensraad het aan ’n aantal sake in
die lig van hulle opdrag aandag gegee. Hierdie
sake word georden om te toon hoe dit aansluit by
die jongste formulering van die taak van die
Sinode.
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4.24.1

Sake wat predikante raak

4.24.1.1 Die
reëlings
oor
die
jaarlikse
predikantekonferensie is goedgekeur en die
evaluering daarvan is gedoen.
4.24.1.2 Goedkeuring is verleen dat die twee
deeltydse poste van die Kuratorium in een
voltydse pos omskep is. Die deeltydse poste was
vir
Kerkeie
opleiding
en
Voortgesette
Bedieningsontwikkeling. Die grootste gedeelte van
die koste van die pos word deur die De Jager
Steynfonds gedra. Die Kuratorium het tog versoek
dat elke gemeente jaarliks R200-00 per
predikantspos vir die werk bydra.
4.24.1.3 Die ontwikkeling van die Predikante
Pensioenfonds is ondersteun om ’n groter
sambreelfonds tot stand te bring en onder hierdie
sambreel
die
Christen
Gemeenskaps
Pensioenfonds in te skakel.
4.24.1.4 ’n Aantal versoeke van voormalige
predikante is hanteer om weer aansoek vir
bevoegdheid te kan doen (Colloquium doctum).
Hulle was: Hennie Jacobs vroeër van ErmeloOos. Danie Strydom ’n afgestudeerde van die
Gereformeerde Kerk wat by Nelspruit-Suid
inskakel. Jurie Schoeman vroeër van Valleisig.
4.24.1.5 Moeite is gedoen om predikante wat
vertrek of emeriteer tydens vergaderinge van die
Sinodale Diensraad te groet.
4.24.1.6 ’n Aantal gesprekke is gevoer oor die rol
van die Kerk en teologiese opleiding. Daar is
kennis geneem van ontwikkeling by die Fakulteit
en formele geleenthede vir Kerkeie opleiding en
Voortgesette Bedieningsontwikkeling.
4.24.1.7 ’n Aantal jonger predikante is na die
vergaderinge van die Sinodale Diensraad genooi
om hulle blootstelling aan die werk van die
Kerkverband te gee.

4.24.2 Sake
wat
die
Kerkverband
(Gemeentes, ringe, ander Sinodes, Algemene
Sinode) en ander Kerke raak
4.24.2.1 ’n Gesprek is met die voorsitters van die
ringsdiensrade gevoer om te verneem hoe dit in
die gemeentes gaan.
4.24.2.2 ’n Appélliggaam is saamgestel nadat ’n
appél teen ’n besluit van die Ring van Middelburg
ontvang is.
4.24.2.3 Die span fasiliteerders was by ’n hele
aantal gemeentes betrokke.
4.24.2.4 ’n Versoek van Monumentpark-Wes is
goedgekeur om by die Noordelike Sinode te kan
inskakel. Hierdeur kan hulle samewerking op
plaaslike vlak vergemaklik word.
4.24.2.5 ’n Proses is gevoer om ses gemeentes
se beskrywingspunt oor die bekeringsdoop op
die tafel van die Algemene Sinode te kry.
4.24.2.6 Die Taakspan Herstrukturering van die
Algemene Sinode is tydens ’n vergadering
ontmoet. Die Sinodale Diensraad se siening van
die taak van die Algemene Sinode kon bespreek
word. Een van die Sinode se uitgangspunte is
beklemtoon: Hoe verder ’n vergadering van ’n
gemeente verwyder is, hoe minder permanensie
behoort daar te wees.
4.24.2.7 Die Moderamen van die Algemene
Sinode is versoek om die hantering van
teologiese diversiteit binne die NG Kerk op hulle
Sakelys te neem. Die versoek het neerslag gevind
in die verslag van die Taakspan Diversiteit.
4.24.2.8 Lede van die Sinodale Diensraad het
deelgeneem
aan
’n
gesprek
met
verteenwoordigers van al die Sinodes oor die
sake wat op die tafel van 2011 se sitting van die
Algemene Sinode moes wees.
4.24.2.9 ’n Beskrywingspunt is ingedien dat die
bedryf en werksaamhede van die Algemene
Sinode sover moontlik uit hulle rente-opbrengs
befonds moet word. Die Algemene Sinode het
hulle met die gedagte vereenselwig, maar tog
geoordeel dat dit tans nie prakties haalbaar is nie.

Monumentpark-Wes
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4.24.2.10 Voor die sitting van die Algemene
Sinode is ’n vergadering met die Sinode se
afgevaardigdes gehou. Hulle is ingelig wat die
formaat van die vergadering is, wat die groot sake
is en getoon hoe verbandhoudende sake deur die
Agenda gesoek kan word.
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4.24.2.11 Die besluite van die Algemene Sinode
is hanteer en geoordeel hoe elk die beste onder
gemeentes se aandag kan kom, indien nodig.
Elders word breedvoerig berig waarom die Sinode
eers ’n besluit oor die Belydenis van Belhar en
Kerkhereniging kan neem, nadat die gemeentes
hulle uitgespreek het.
4.24.2.12 In die lig van die vermindering van die
afgevaardigdes na die sitting van die Algemene
Sinode van 400 tot 200, is voorstelle geformuleer
hoe die Sinode de afvaardiging aangewys kan
word.
4.24.2.13 Kriteria is opgestel om die Sinode se
betrokkenheid by ander instansies te evalueer.

4.24.3.3 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat daar ’n taak is om die stem van gemeentes na
buite te versterk. Daarom is pogings aangewend
om ’n gesprek met die provinsiale regering van
Mpumalanga te voer.
4.24.3.4 ’n Gesprek is met Anton Pienaar (toe
van Kerkbode) en Neels Jackson (van Beeld)
gevoer oor die Kerk en die Media.
4.24.3.5 ’n Konferensie oor Saamwoon
aangebied, geborg deur Christelike Uitgewers.

is

4.24.3.6 Aandag is gegee aan die Kerk se
teenwoordigheid by skole.

4.24.2.14 Saam met die Noordelike Sinodes van
die NG Kerk en VGKSA is ooreengekom dat die
Sinodale Getuienisforum as struktuur vir
samewerking nie meer nodig is nie. Die Sinodale
Getuienisforum het op 31 Augustus 2010 ontbind,
nadat die Funksionaris, ds Andries Louw op 30
Junie 2010 geëmeriteer het.
4.24.2.15 Nadat die pos by Hefsiba in
Mosambiek vakant geraak het, is die vulling van
die pos heroorweeg. In die verlede was dit ’n
gesamentlike pos tussen Wes-Kaapland en die
Transvaalse Sinodes. Met die vakature het die
Transvaalse Sinodes besluit om afsonderlik met
Wes-Kaapland saam te werk, indien besluit word
om voort te gaan. Die Sinodale Diensraad het
geoordeel dat die fokus van die pos soveel geskuif
het, dat verdere bydraes nie gegee word nie.
4.24.2.16 ’n Vraelys is per e-pos versprei oor die
wyse waarop predikante en gemeentes die
familie-metafoor binne die Sinode beleef.
4.24.2.17 Die Kerkregsdiensgroep is gevra om ’n
gesprek te begin oor Kerkverband in ons tyd. Dit
raak onder andere sake soos die gesag van
meerdere vergaderinge; die wyse waarop die
kerkregering plaasvind; die mandaat of nie van
verteenwoordigers, ensovoorts.
4.24.3
Sake wat die taak van die Sinode in
die gemeenskap raak
4.24.3.1 Tydens elke vergadering is doelbewus
gevra of daar aktuele sake is waaraan aandag
gegee moes word.
4.24.3.2 Beswaar is gemaak teen die inhoud
van sommige gesprekke op Kletskerk op die
internet.
Die skakel vanaf die Kerkbode na
Kletskerk is later verwyder.
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CMR-embleem
4.24.3.7 Gesprek is gevoer met die Sinode se
verteenwoordigers in die CMR (Christelike
Maatskaplike Raad). Daar is weer kennis geneem
van die groot werk wat dié vennoot van die Sinode
in die gemeenskap doen.
4.24.3.8 Die Stigting Sendingbouers het
ontbind en ’n bedrag van R165 000 is aan die
Sinode gegee om ter wille van verdienstelike
getuienisaksies aan te wend. ’n Groot gedeelte
hiervan is reeds aangewend by Dullstroom en
Embhuleni naby Badplaas.
4.24.4
Sake
wat
die
ondersteunende
struktuur van die Sinode raak
4.24.4.1 Die Notule van die laaste sittingsdag
van 2009 se sinodesitting is goedgekeur, sodat die
Handelinge gefinaliseer kon word.
4.24.4.2 Gesprek is met die tafelleiers tydens
die vorige sinodesitting gevoer, sodat die sitting
van 2012 verbeter kan word.
4.24.4.3 Jaarliks is riglyne voorsien vir die
opstel van die Sinode se toekenningslys
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(begroting). Daar is onder andere gevra dat die
toekennings die benadering van die Sinode sal
weerspieël.
Die finale toekennings is ook
goedgekeur.
4.24.4.4 Die finansiële state van die Sinode is
jaarliks hanteer. (Dit is tydens kantoorure by die
Sinode huis ter insae beskikbaar.)
4.24.4.5 Toestemming is verleen dat die Sinode
se argivalia voortaan by die Sinode huis ontvang
en versorg word. Daar is ook gevra dat nuut
gedink word oor die toekoms van die Kerk se
argiefdiens.

Agt:
Die Sinodale Diensraad se denke oor
fondse.
Nege:
Kriteria om die Sinode se betrokkenheid
by gesamentlike werk te evalueer.
Tien:
Wyse waarop prioriteite bepaal word ten
opsigte van voorgestelde projekte.
Elf:
Riglyne
vir
die
hantering
gewelddadige trauma in die gemeenskap.

van

4.24.4.6 Die tendense uit gemeentes se
finansiële state word jaarliks hanteer. Dit het gelei
tot ’n konferensie oor Volhoubare Sinode-wees.
Hiertydens is beklemtoon dat die Sinodale
Diensraad ’n groot sensitiwiteit vir gemeentes se
finansiële posisie moet hê in die ekonomiese
onsekere tye. ’n Verdere uitkoms was dat die
Sinodale Diensraad besluit het om te bepaal wat
die sake, is, wat net die Sinode kan doen. Hierdie
sake moet dan projekmatig uitgevoer word.
Uiteindelik is Bepaling 33 herskryf, wat die taak
van die Sinode aandui.
4.24.4.7 Die
personeel
van
Bedieninge,
Diensgroepe en Projekspanne is voortdurend
aangevul.
Johan Koen van Burgersfort het
oorgeneem as Diensleier van die Bediening vir
Getuienis nadat Arnau Meiring bedank het.
4.24.4.8 Die Sinodale Diensraad, het ’n hele
aantal funksionele besluite geneem, wat as
riglyne vir die eie funksionering dien. Die volgende
kan genoem word.
Een:
Die Proses waarvolgens die Sinodale
Diensraad werk.
Twee:
Hoe bepaal word of ’n saak op die tafel
van die Sinode / Sinodale Diensraad hoort.
Drie:
Hoe projekvoorstelle saamgestel word,
wat uiteindelik projekplanne word.

4.25

FAMILIEREËLS

4.25.1

Veranderinge

4.25.1.1 Die Familiereëls is die onderlinge
ooreenkoms van die gemeentes in die Sinode vir
die wyse waarop op ons werk en saamwerk.
4.25.1.2 Die Familiereëls bevat die Artikels van
die Algemene Sinode, sowel as ons eie Bepalinge.
4.25.1.3 Die Algemene Sinode het gedurende
2011 van die Artikels verander. Dit het ook
implikasies vir ons eie Bepalinge, wat desnoods
aangepas moet word.
4.25.1.4 Hierbenewens is daar sekere leemtes in
die Bepalinge wat ook aangespreek moet word.
4.25.2

Vier:

Vyf:
Die mandaat van verteenwoordigers van
die Sinode.
Ses:
’n Skedule om die Proses van die Sinode
deur te voer.
Sewe: Riglyne vir die samestelling van die
toekenningslys.
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Die Proses wat gevolg word

Hoe evaluering van projekte plaasvind.
4.25.2.1 Die Regsdiensgroep het die Familiereëls
sorgvuldig deurgewerk en aangepas. Die Sinodale
Diensraad het dit onder oë gehad en kommentaar
gelewer.
4.25.2.2 Die
Konsep-Familiereëls
word
afsonderlik
aan
die
gemeentes
gestuur.
Afgevaardigdes word gevra om kommentaar te
lewer.
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4.25.2.3 Op 13 en 14 Maart 2012 word twee
geleenthede gereël vir almal wat kommentaar wil
lewer en dit met die Regsdiensgroep uitklaar. Op
13 Maart vind dit by Middelburg-Suid plaas en op
14 Maart by die Sinode huis.
Persone wat kommentaar wil lewer, moet asseblief
die Sinode huis kontak, sodat ’n tydsgleuf
bespreek kan word.

wysigings ontmoet, indien nodig. Die reëlings
hieroor word met die aanvang van die sitting
deurgegee.
4.25.2.6 Wanneer die verslag hanteer word, word
aanvaar dat almal wat gesprek wou voer van die
geleentheid gebruik gemaak het, sodat die
Familiereëls goedgekeur kan word.

4.25.3 AANBEVELING
4.25.2.4 Die wysiging waaroor ooreengekom is,
word aan die afgevaardigdes met die aanvang van
die sitting deurgegee:

Die Sinode keur die Familiereëls 2012 goed.

4.25.2.5 Sondagaand 18 Maart 2012 kan
afgevaardigdes die Regsdiensgroep oor die

Agenda 2012
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DIE TERMYN 2007 TOT 2012

IS VERBY

DIE SINODE SÊ

DANKIE
AAN ALMAL WAT BY DIE WERK
VAN DIE
SINODE-FAMILIE BETROKKE WAS!
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DANKIE AAN DIE LEDE VAN DIE SINODALE DIENSRAAD

Johan van Schalkwyk

Elsje Büchner

Johan Koen

Johan van der Merwe
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Ferdie Clasen

Elize Bezuidenhout

Louis Louw

Lourens Bosman

Carol Marais

Dirkie van der Spuy

Freddie Schoeman

Francois Retief

Henry van der Schyff
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DANKIE AAN DIE BEDIENING VIR AANBIDDING
SE DIENSSPAN EN DIENSGROEPE

Freddie Schoeman Hancke van Blerk Jaco van Niekerk

Tertius Erasmus

Pieter Malherbe

DANKIE AAN DIE VERTEENWOORDIGERS
CMR

Eddie le Roux

Jaco van Niekerk

Thinus Prinsloo

Willie Pietersen

Ockie Olivier

KURATORIA (PRETORIA, BLOEMFONTEIN EN STELLENBOSCH)

Johann Ernst

Danie Dreyer

Elsje Büchner

Barry van der
Merwe

Jorrie Potgieter

Johan van
Schalkwyk

MOSAMBIEK, SWAZILAND, FRANKRYK EN ARBEIDSBEDIENING

Carl Louwrens
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Carol Marais

Erik Immelman
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DANKIE AAN DIE BEDIENING VIR GETUIENIS
SE DIENSSPAN EN DIENSGROEPE

Johan Koen

Elize Bezuidenhout

Klaus Schultz

Hendrik Groenewald

Carol Marais

Anton Doyer

Erik Immelman

Jurgens de Jager

Gerrie Doyer

Joep Joubert

Sampie Niemand

Ferdie Clasen

Thinus Prinsloo

Jannie van Eeden

Antoinette Wilson

Toekie Doyer

Dif Ehlers

Sarel Loots
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Montagu Murray
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DANKIE AAN DIE BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG
SE DIENSSPAN EN DIENSGROEPE

Louis Louw

Dif Ehlers

Hardus van Niekerk

Jaco van Eyssen

Gideon du Toit

Freddie Schoeman

Jean Strydom

Janus Roux

Engela Malherbe

Hendrik Groenewald

Trix Truter

Jurgens de Jager

Gerrie Doyer

Anton Doyer

Peet Boshoff

Tertius Erasmus
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André Botha

Henry Green

Louis Cloete

Piet Hattingh

Petri Coetzee

Carl Louwrens

Casper Booy

Jannie du Plessis

Faure Louw
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Tommie Marais

Jan Mostert

Sampie Niemand

Jaco van Niekerk

Johann Fourie

Fanie Steyn
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Niekie Rothman

Koos Burger

Johannes van der Merwe

André Venter
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DANKIE AAN
ONDERSTEUNINGSDIENS SE DIENSSPAN EN DIENSGROEPE

Francois Retief

Danie Brink

Louis Kotze

Elsje Büchner
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Johan de Witt

Johan van der Merwe

Neels van Tonder

Pieter Breytenbach

Pieter Dorey

Ockie Olivier

Hardus van Niekerk

Jorrie Potgieter

Thinus Prinsloo

Henry van der Schyff

Gideon du Toit

Etienne Pheiffer

Gawie Marais

Carl Louwrens

Johann Ernst

Willem Esterhuizen Dirk Venter
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5. VERKIESING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD

INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die
verslag
dien
as
inligting
oor
verkiesingsproses van die lede in die Sinodale Diensraad.

die

Punt twee
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing
van die lede van die Sinodale Diensraad wil lewer, kan dit op
Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt twee:
Diensraad.
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Die vergadering verkies die lede van die Sinodale
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5. VERKIESING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD
.
5.1

34.3.3 koördineer die werksaamhede van die
Sinode;

PROSEDURE

Die prosedure waarvolgens die Sinodale
Diensraad verkies word, is in die Reglement vir die
Sinodale Diensraad uiteengesit. (Vergelyk die
voorgestelde Familiereëls 2012).
5.1.1

34.3.4 gee leiding aan en tree begeleidend op
teenoor gemeentes;
34.3.5 bestuur die Sinode, neem besluite, lig in
en skakel;

Termyn

5.1.1.1 Die Reglement bepaal steeds (punt 1.5):
“Die lede van die Sinodale Diensraad word verkies
vir ’n termyn van vier jaar en is nie in dieselfde
hoedanigheid herkiesbaar nie.”

34.3.6

5.1.1.2 Die vorige verkiesing het gedurende
2007 plaasgevind.
Tydens vanjaar se sitting
(2012) en daarna gedurende 2016 vind weer ’n
verkiesing plaas.

34.3.8 wys namens die Sinode ’n gevolmagtigde
appèlliggaam aan wanneer die Sinode nie in sitting
is nie.

5.1.1.3 Drie persone is sedert 2007 deur die
Sinodale Diensraad in vakatures aangewys. Hulle
is dr Elsjé Büchner, ds Dirkie van der Spuy
(Sinodale Leiers) en ds Johan Koen (Getuienis).
Die Sinode het reeds die werkswyse gevestig dat
hulle wel verkiesbaar is, omdat hulle nie
gedurende 2007 verkies is nie.
5.1.2

Persone te verkies

5.1.2.1 Die volgende persone word in hierdie
volgorde verkies:
Voorsitter
Ondervoorsitter
’n Verdere sewe Sinodale Leiers.
5.1.2.2 Die Reglement (punt 2.3) bepaal dat die
proses soos volg plaasvind:
“Die verkiesing van Voorsitter en Ondervoorsitter
van die Sinodale Diensraad vind eerste plaas en
daarna dié van die ander sewe Sinodale Leiers.”
5.1.3
Verantwoordelikhede van die Sinodale
Diensraad

34.3.7 hanteer spoedeisende sake met verslag
aan die Sinode;

5.2

NOMINASIES

5.2.1

Nominasievorm (Reglement punt 2.4)

“Nominasies geskied op ’n goedgekeurde
nominasievorm waarop die volgende verskyn: Die
genomineerde se naam en van, sy/haar gemeente,
die
hoedanigheid/-hede
waarvoor
hy/sy
genomineer word, die voorsteller (naam en
handtekening van die afgevaardigde), die
sekondante (naam en handtekening van twee
afgevaardigdes) en die handtekening van die
genomineerde dat hy/sy die nominasie aanvaar.
Die nominasie is eers geldig as die persoon wat
genomineer is, die nominasievorm onderteken het
en hom-/haarself beskikbaar gestel het.”
5.2.2
Diversiteit van die Sinode (Reglement
punt 2.2)
Die diversiteit van die Sinode word in aanmerking
geneem.
Minstens twee lede (asook twee
sekundi) van die Sinodale Diensraad moet niegelegitimeerdes wees en geslag (veral vroue) en
ouderdom (veral jeug) moet by nominasie en
verkiesing oorweeg word.
5.2.3

Die Sinodale Diensraad se verantwoordelikhede is
in Bepaling 34.3 beskryf, naamlik:
34.3

Die Sinodale Diensraad:

34.3.1 konstitueer onder leiding van
voorsitter wat deur die Sinode aangewys is;

die

34.3.2 gee uitvoering aan die besluite en
opdragte van die Sinode;
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vul vakatures aan;

Sinodale Leiers

5.2.3.1 “Nominasies vir Sinodale Leiers word op
’n gegewe tydstip tydens die vergadering gevra en
deur die voorsteller en sekondante voltooi en
ingehandig.” (Reglement punt 2.4) Nominasies
moet spesifiek wees, naamlik Voorsitter en/of
Ondervoorsitter en ander Sinodale Leiers.
’n
Persoon kan net verkies word, indien hy/sy in die
hoedanigheid genomineer is.
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5.2.3.2

Oorweging deur die genomineerde

“Die nominasievorm word daarna aan die
genomineerde voorsien, wat geleentheid kry om dit
biddend te oorweeg, met die afgevaardigdes van
sy/haar gemeente te bespreek en dit te
onderteken.” (Reglement punt 2.4)
5.2.3.3

Groslys vir die vergadering

“Die name van al die genomineerdes en die
hoedanigheid/-hede waarvoor hulle benoem is,
word dan tot beskikking van die hele vergadering
gestel.
Geleentheid word gegee vir enige
bykomende
nominasies,
waarna
die
nominasielyste sluit.” (Reglement punt 2.5)
5.2.3.4

Bekendstelling

5.3.2.4 Uit die name in die nominasielys stem
elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal
persone wat in ’n bepaalde hoedanigheid verkies
moet word.
5.3.2.5 Indien vir ’n bepaalde hoedanigheid nie
’n volstrekte meerderheid van stemme op ’n
persoon verenig is nie, vind ’n verdere stemming
plaas uit die name wat die hoogste getal stemme
gekry het en saam ’n volstrekte meerderheid vorm.
5.3.2.6 Indien die stemme staak, vind ’n
volgende stemming tussen dieselfde persone
plaas, waarna die lot beslis.
5.3.3

Die Voorsitter word eerste verkies.

5.3.4

Die Ondervoorsitter word tweede verkies.

Voordat die stemming plaasvind word die
genomineerdes aan die vergadering bekend gestel

5.3

STEMMING

5.3.1

Stembriewe

“Stembriewe
word
voorberei
waarop
die
hoedanigheid waarvoor die persoon genomineer is
(byvoorbeeld Sinodale Leier: Voorsitter) en die
name van al die genomineerdes in alfabetiese
volgorde verskyn met hulle gemeente se naam,
amp, ouderdom en geslag in hakies.” (Reglement
punt 3.1)
5.3.2
Prosedure by stemming (Reglement
punt 3.2)

5.3.5
Die Sinode verkies nog sewe Sinodale
Leiers vir die Sinodale Diensraad met sekundi.
Minstens twee van die lede van die Sinodale
Diensraad
(asook
twee
sekundi)
moet
ouderlinge/diakens wees, wat nie predikants- of
proponentsbevoegdheid het nie. (Reglement punt
1.2)

5.4

DAGBESTUUR

Die Dagbestuur bestaan uit die Voorsitter, Ondervoorsitter, die Uitvoerende Amptenaar, die
Kerkregkundige en nog ’n lid deur die Sinodale
Diensraad uit eie geledere verkies. (Reglement
punt 1.6)
5.3.2.1 Elke stemming geskied deur die lede wat
aanwesig is.
5.3.2.2 Sinodale Leiers asook sekundi, moet met
’n volstrekte meerderheid van stemme van die
aanwesige lede verkies word.
5.3.2.3 Verkiesing van persone geskied op ’n
geslote stemwyse.
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Volg die verkiesingsproses

Voorsitter
Ondervoorsitter
Sinodale Leier

1
2
3
4
5
6
7

Sekundi
Sinodale Leier

1
2
3
4
5
6
7
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6. PROJEKTE 2012 / 2013

INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag is as inligting bedoel oor die projekte wat
die Sinodale Diensraad voorlopig vir die volgende jaar goedgekeur
het. Dit word as gelese beskou. Daar word slegs van die verslag
kennis geneem.
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar oor die projekte vir
2012/2013 wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.
Punt drie:
Persone wat by die projekte betrokke wil raak, kan
hulle name op die lyste skryf wat tydens die sinodesitting beskikbaar
gestel word.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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6. PROJEKTE 2012 / 2013
6.1
BEDIENINGE EN PROJEKSPANNE
6.1.1
Die bedeling van die Bediening met
Diensspanne en Diensleiers kom tydens die
sinodesitting tot ’n einde. Die Bedieninge het baie
gehelp om die strategie van die Sinode gevestig te
kry.

6.2

PROSES VAN DIE SINODE

6.2.1
Die Sinodale Diensraad het reeds die
voorgestelde projekte volgens die Proses van die
Sinode hanteer. In kort beteken dit dat sake in die
Posbus beland en uitgemaak word of die saak op
die tafel van die Sinode hoort en watter prioriteitsorde ander sake in vergelyking behoort te beklee.

6.1.2
Na die sitting word na ’n ander rat
oorgeskakel. Daar is reeds getoon dat daar
duidelikheid is oor die taak van die Sinode (wat),
dat dit projekgewys uitgevoer word (hoe) en dat
projekspanne die verantwoordelike is (wie). Nou
kom die voorgestelde projekte vir die nuwe jaar in
werking.

6.3

PRIORITEITE BEPAAL

6.3.1
Die Sinodale Diensraad het die voorstelle
vir projekte veral op die volgende manier gesif:
Een:
Bepaling 33 in die nuwe formaat is
gebruik om te bepaal of die Sinode hieraan
aandag behoort te gee.

6.2.2
Die Sinodale Diensraad se werkswyse is
dat die sinodesitting die primêre Posbus behoort te
wees. Daar kan dus ander sake na vore kom wat
deur die Proses as prioriteite uitgewys kan word.
Hiervolgens sal ander van die huidige sake na ’n
laer prioriteitesorde skuif. Die laagstes kan ook
uitval.
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Waarom is die projek nodig? Dit is uiters belangrik
dat al die predikante van ons sinodale gebied
mekaar moet ken, verstaan en waardeer ten einde
gemotiveerd saam te werk aan die uitbreiding van
Gods Koninkryk.

Twee: Daarna is die matriks belangrik - niebelangrik en dringend - nie-dringend gebruik om
die prioriteitsorde te bepaal.
6.3.2
Daar is besluit dat ’n persoon net
Projekleier van een projek kan wees.
’n
Geleentheid is gehou om die projekleiers te
oriënteer in die Sinodale Diensraad se denke
hieroor. Die uitkoms van sommige projekte is
verstel en die projekplanne is op ’n standaard
wyse saamgestel. Die evaluering van die projekte
is ook duidelik in die beplanning verreken.

6.4

PROJEKTE

6.4.1
Hierna volg die lys van projekte vir
2012/2013. Uit die projekvoorstelle word drie vrae
aangehaal:
Een:

Wat wil julle met die projek bereik?

Twee

Waarom is die projek nodig?

Drie:
Van watter nut is die projek vir die
gemeentes?
6.4.2
Afgevaardigdes wat by die projekte
betrokke wil raak kan hulle name op ’n Indekskaart
invul.

6.5
PROJEKTE IN PRIORITEITSORDE
6.5.1
2012

Predikantekonferensie 28 tot 31 Mei

Wat wil julle met die projek bereik? Die jaarlikse
Sinodale Predikantekonferensie is ’n onmisbare
middel waardeur die esprit de corps in ons Sinode
gevestig en uitgebou word, soos wat die jare
bewys het. Daar word groot moeite gedoen om dit
’n sinvolle ontwikkelingsgeleentheid te maak wat
positief bydra tot predikante se kennis, vaardigheid
en gesindheid (ingesteldheid). Die tema word
doelgerig aangepas by ons Sinode se prioriteite en
gerig op die versterking van ons Sinode se kultuur
en kernwaardes.
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Van watter nut is die projek vir die gemeentes? As
predikante se kennis, vaardigheid en gesindheid
daarby baat (vergelyk eerste vraag) gaan dit
sekerlik ook vir die gemeentes van betekenis
wees. Predikante se motivering en geestelike
verryking, die verdieping van hulle persoonlike
verhouding met die Here dra vrug in die vorm van
entoesiastiese lidmate wat ywerig is in diens van
die Here en self die beeld van Jesus uitdra.
Projekleier – Louis Louw
6.5.2

Fasilitering

Waarom is die projek nodig? Alle gemeente kom
by punte waar fasilitering wenslik en/of nodig is.
Ten duurste word fasiliteerders ingehuur deur
gemeentes wat dit kan bekostig en gemeentes wat
dit nie kan bekostig nie, moet dit ontbeer met baie
nadelige gevolge. Punte waar fasilitering nodig is:
Wanneer ’n gemeente ’n nuwe groeifase betree
Wanneer daar ’n radikale skuif in ’n gemeente is,
onder andere as gevolg van demografiese
veranderings
Wanneer ’n gemeente ’n behoefte voel aan nuwe
koers en rigting
Wanneer ’n gemeente in ’n oorgangsfase is,
byvoorbeeld met ’n nuwe beroepingsproses
Wanneer daar konflik in ’n gemeente is.
Wat wil julle met die projek bereik? Om vir alle
gemeentes, maar veral vir klein, plattelandse en
stadsgemeentes wat dit nie kan bekostig nie,
fasiliteringsdienste bied wat vanuit ’n Bybelse en
kerklike oogpunt aangebied word.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Die nut vir gemeentes lê daarin dat die behoefte
soos hierbo uiteengesit, vervul word.
Sameroeper – Francois Retief
6.5.3

Jeugkampe

Wat wil julle met die projek bereik? Elkeen van hierdie
kampe is gerig op ’n spesifieke ontwikkelingsfase of
die ontwikkeling van geestelike groei van tieners. Ons
doel is om tieners te bereik en in hulle lewens in te bou
wat hulle in elke lewensfase nodig het ten einde
gelukkige en geesvervulde mense te wees.
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6.5.5

Daadgetuienis

Waarom is die projek nodig?
Die Voetsool
sinodesittings het ’n versoek aan die Sinode gerig
om gemeentes te help ten opsigte van die praktyk
van
die
getuienistaak
in
hul
wêreld.
Getuienisbediening het oor die afgelope jaar
heelwat tyd, geld en energie ingesit om
agtergrondstudies te doen wat die sinode in staat
sal stel om gemeentes ten beste te dien wat
hierdie saak betref. Die projek behoort teen einde
2012 90% afgehandel te wees met slegs die
verspreiding na gemeentes wat nog uitstaande
behoort te wees.
Waarom is die projek nodig? Gemeentes word
ondersteun deur die geleentheid te skep waar
hulle jongmense kan stuur op kampe. ’n Groot
aantal gemeentes in die Sinode is nie by magte,
wat betref finansies en mannekrag, om hierdie
geleenthede vir die jongmense aan te bied nie.
Die Sinode maak dit dus moontlik. Die reeks
kampe wat oor die einde Laerskool en Hoërskool
strek het ten doel om die tiener oor ’n lang termyn
te bedien. Die kampe is Skoolverlaterskamp,
Crux Avontuurkamp en Skoolverwisselingskamp
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Die kleiner gemeente wat nie die vermoë het om
tieners op ’n kamp te stuur nie word nou die
geleentheid gebied om hulle tieners op kampe te
stuur.
Projekleier – Hardus van Niekerk
6.5.4

Misdaad: Slagofferversorging

Waarom is die projek nodig? Misdaad is vandag
deel van die lewe, dis met ons en ervaring leer dat
die versorging van slagoffers van misdaad een van
die grootste uitdagings vir die Kerk is. In hierdie
opsig wil die projek graag riglyne skep om die kerk
hierin te help.
Wat wil julle met die projek bereik? Ons wil graag
verteenwoordigers van gemeentes uitnooi, en
natuurlik ook slagoffers wat ’n getuienis kan kom lewer
van wat hulle behoeftes was en hoe die kerk hulle
ondersteun het. Ons wil gemeentes help om meer
effektief na slagoffers van misdaad om te sien.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes? In
die Sinode werk ons juis met die familiemetafoor,
gee ons vir mekaar om en versorg ons mekaar.
Almal ly onder misdaad en met hierdie konferensie
wil ons gemeentes juis toerus en bemagtig om
slagoffers van misdaad daadwerklik te ondersteun
en te help.

Wat wil julle met die projek bereik? ŉ Produk sal
saamgestel word bestaande uit 6 temas wat
handel oor Missionale Kerkwees. Die temas is:
Een:
Inleiding: Getuienis as Leefstyl - Kyk wat
doen God in die wêreld en sluit daarby aan. Die
hart van Missionale Kerk-wees.
Twee
Ons Getuienis ten opsigte van die
Skepping.
Drie:
Praktiese Kerk-wees in die plaaslike
gemeenskap (dorp/stad)
Vier:
Ons Getuienis ten opsigte van die
randfigure (werkloosheid, vigs, armoede)
Vyf:
Getuienis as respek vir mense (hulle wat
soos ek is sowel as hulle wat anders is, bv taal,
kultuur, godsdiens ens)
Ses:
Getuienis
is
Kerk-wees
op
die
onwaarskynlike plekke (Fresh Expressions)
Elke tema sal op die volgende wyses toegelig
word: Erediens en preek riglyne:
Kleingroep
materiaal wat inleidende videoclips insluit:
Huisgodsdiens riglyne: Kindermateriaal
Al die data sal op ’n DVD gesny word, dit sal ook
met ’n skakel op die internet beskikbaar wees om
af te laai. ’n DVD met die videoclips sal by ’n
verskaffer in Witrivier beskikbaar wees teen
R30,00 per DVD.
Een videoclip DVD per
gemeente sal egter tydens die Sinodesitting
beskikbaar gemaak word, saam met ’n DVD wat
self voorberei word met al die data op.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes? Dit
gaan gemeentes help om weg te beweeg van ’n na
binne gerigte bediening en hul in staat stel om ’n
skuif by gemeente lede te maak in die wete dat
hulle deel van God se sending in die wêreld is. Dit
kan dien om gemeentes prakties in staat te stel om
die skuif te maak van Oorlewing na Impak.
Projekleier – Johan Koen

Projekleier – Sampie Niemand
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6.5.6

nie-toegewyde lidmate – diegene wat nooit nêrens
is nie of die gemeente aktief ondergrawe.

Bybelleef

Waarom is die projek nodig?
In enige
Gereformeerde kerk is die Woord sentraal.
Verantwoordelike Skrifuitleg en gepaardgaande
oordra van die boodskap deur prediking, in
kleingroepe, in gesinne, in die kategese, aan
kinders ens. moet gevolglik ’n baie hoë prioriteit in
Gereformeerde gemeentes wees.
Vir die
gemiddelde predikant, veral in ’n gemeente waar
daar slegs een leraar is, kom Sondae aangerol
met skrikwekkende gereeldheid.
Tyd om
voldoende voor te berei vir die belangrikste
geleentheid in ’n gemeente se program, die
Sondag-erediens, ontbreek dikwels. Dit is dus
nodig om aan predikante wat hulle afsloof in die
bediening hulp en verligting te bring. ’n Volledige
pakket met goeie eksegese, preekriglyne,
kleingroepen
gesinsbyeenkomsriglyne
ensovoorts sal ’n groot hulp wees.
Wat wil julle met die projek bereik?
Dien
gemeentes deur ’n pakket van hulpbronne
beskikbaar te stel oor Bybelboeke en –temas ten
einde ’n gebalanseerde Skrifverstaan by lidmate
van die Kerk te bevorder. Die doel van hierdie
pakket hulpbronne is om gemeentes in staat te stel
om reekse van drie tot ses weke in ’n gemeente
aan te bied.
Die teikengroep is predikante,
kleingroepleiers, lidmate.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Die voordeel vir predikant is dat hulle gehelp word
met
goed
uitgewerkte
en
weldeurdagte
preekmateriaal – en die gemeentes baat by
verantwoordelike Skrifuitleg en Bybelgetroue
prediking. So kom ons ons verantwoordelikheid na
om gelowiges te help om geestelik te groei.
Sameroeper – Fanie Cronje
6.5.7
Gesonde
tenisvlakke

Gemeentes:

Verbin-

Wat wil julle met die projek bereik? Die doel van
die projek is om die verbintenisvlakke van
gemeentes in die Sinode te verhoog. Ons wil
graag gemeentes help om gesond te wees / te
word deur verbintenisvlakke (engagement levels)
te verhoog deur hulle lidmate te help om hulle
talente te ontdek sodat hulle doelgerig aangewend
kan word in gemeentes. Lidmate wat doelgerig
aangewend word in gemeente vind vervulling en
vreugde in dienswerk en het derhalwe ’n diep
verbintenis tot die gemeente waaraan hulle
behoort wat meer is as om net betrokke te wees.
Sameroeper – Freddie Schoeman
6.5.8

Pastor Pastorum-besoeke

Waarom is die projek nodig? Ons predikante is
onder druk is as gevolg van veeleisende
werksomstandighede en ’n samelewing wat
drasties verander het.
Ons predikante is ’n
belegging vir ons kerk en daarom is dit nodig dat
ons predikante pastoraal versorg sal word. ’n
Pastor Pastorum bediening kan een van die
maniere wees hoe ons deur middel van pastor
pastorums (met harte vir hierdie bediening)
persoonlik by die pastorale versorging van
predikante en hulle gesinne kan uitkom.
Wat wil julle met die projek bereik? Om soveel as
moontlik predikante binne ons Sinodale gebied by
wyse van persoonlike kontak pastoraal te versorg.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Gemeentes behoort daarby te baat aangesien
hulle predikante pastoraal versorg word. Dit dra by
tot goeie verhoudinge onder predikante, gelukkige
predikante, onderlinge netwerke word gebou en
predikante wat in krisisse is word opgetel.
Projekleier – Trix Truter

Waarom is die projek nodig? Talle gemeentes is
“siek” maar weet dit nie, omdat duidelike simptome
ontbreek – net soos ’n persoon met ’n
onderliggende hartprobleem (hoë bloeddruk, hoë
kolesterol) gesond mag vertoon maar eintlik
dodelik siek is. Hoe word ’n siek gemeente
gediagnoseer? Die diagnostiese instrument is die
meting van verbintenisvlakke (toewydingsvlakke,
“engagement levels”). Elke gemeente het drie
soort lidmate: toegewyde lidmate – diegene wat
aktief bou aan die gemeente en by die gemeente
sal staan deur duk en dun. Daar is ook nietoegewyde lidmate – diegene wat op die kantlyn
staan as toeskouers en die gemeente verlaat
indien ontevrede. Uiteindelik is daar ook aktiewe
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6.5.9
Tegniese
Erediens

Ondersteuning

by

die

Waarom is die projek nodig? Baie gemeentes
sukkel om die regte programme te kry en te
gebruik vir die inkleding van hulle eredienste. Baie
gemeentes (veral in die platteland) sit met ou
toerusting en style en geen kundigheid om op te
gradeer nie.
Wat wil julle met die projek bereik? Om hulle te
help, word kundiges gekry om hulle te help met
keuse van programme en toerusting om die beeld
en klank te produseer vir eredienste.
Die

Agenda 2012

6. Projekte 2012 / 2013

teikengroep
is
die
ondersteuningspanne,
sangleiers en leraars van gemeentes.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Die erediens is die een geleentheid wat weekliks
plaasvind in elke gemeente en waartydens daar
met die media gekompeteer word. Die jeug se
erediensbelewing is sterk visueel en akoesties –
en gemeentes wat nie daarby aanpas nie, verloor
hulle kinders aan ander kerkgroepe wat daarvoor
voorsiening maak.

verhouding met die Here kan besin. Hierdie projek
wil aan predikante hierdie ervaring bied, en hulle
terselfdertyd ook toerus om dit ook na hul
gemeentes en lidmate te neem.
Wat wil julle met die projek bereik? Met hierdie
projek wil ons belê in die menswees en geestelike
groei van 10 tot15 predikante. Ons wil hulle ook
bemagtig om eie retreatbedieninge te begin. Die
teikengroep is in die 1ste plek die predikante van
Oostelike Sinode, hoewel belangstellende predikante
uit ander sinodes ook geakkommodeer word.

Projekleier – Tertius Erasmus
6.5.10

Projek vir gelukkige gesinne

Wat wil julle met die projek bereik? Ingeligte en
toegeruste predikante en kerkrade wat gelukkige en
stabiele gesinne help vorm in die sinodale gebied.
Waarom is die projek nodig?
Gesinsgerigte
bediening kan die behoefte wat by Voetsool
sinodesitting geïdentifiseer is op so ’n wyse
aanspreek dat die kerk sy lidmate relevant kan
bedien. Gelukkige gesinne kan op hulle beurt die
dienswerk van die liggaam van Christus in die
wêreld verhoog.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Indien disfunksionele gesinne gehelp kan word om
as gelukkige gesinne te kan funksioneer word die
gemeente opgebou.
Projekleier – Gideon du Toit
6.5.11

Jeugprojekleierbyeenkoms

Wat wil julle met die projek bereik?
Beter
kommunikasie tussen onderskeie projekleiers.
Inskakeling van nuwe belangstellendes.
Waarom is die projek nodig? Uitruil van idees /
onderlinge kommunikasie met mekaar. Evaluering
en
verbetering
van
bestaande
projekte.
Ondersoek van nuwe projekte.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Gemeentes pluk die vrug by die aanbieding van
kampe.
Projekleier – Dif Ehlers
6.5.12

Retreat vir Predikante

Waarom is die projek nodig? Dit is nodig dat
predikante gereeld na ’n eilandsituasie gebring
word waar hulle God in stilte en afsondering in die
middelpunt van hul lewens kan beleef, en oor hul
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Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Predikante kry die geleentheid om weg van die
gemeente fisies, emosioneel en geestelik te rus;
deur middel van ’n goed beplande program word
predikante begelei in geloofsbelewing en –groei,
met die oog op nuwe entoesiasme vir die
bediening,
asook
persoonlike
en
bedieningsvreugde.
Sameroeper – Pieter Malherbe
6.5.13

Kerklike Leierskap en Bestuur

Waarom is die projek nodig? Terwyl hierdie saak
baie min aandag geniet in die vorming van teologiese
studente maak dit ’n baie groot deel uit van
predikante se bediening in gemeentes. Teologiese
studente het “iets in die hand” nodig wanneer hulle
die gemeentebediening betree – ’n praktiese
handleiding. Terwyl daar op sommige kerkrade wel
kundigheid is hieroor vanuit die sakewêreld en
elders, is daar baie gemeentes waar dit ontbreek.
Kerkrade behoort ’n werkskennis te hê van hoe om ’n
gemeente te bestuur. In alle geval is daar kernverskille tussen die bestuur van ’n gemeente die
bestuur van ’n gemeente. Baie predikante het hulp
nodig op talle gebiede in hulle persoonlike lewens:
Hoe om my finansies te bestuur; hoe om my tyd
beter te benut, hoe om e-pos se “inbox” te bestuur
ens.
Amptenare
(gemeentebestuurders,
saakgelastigdes ensovoorts) het groter kundigheid
nodig ten opsigte van die bestuur van kerkkantore,
die neem van notules ens.
Wat wil julle met die projek bereik? Ons wil graag
in die behoefte soos hierbo gestel voorsien. Ons
teikengroep is: Jong predikante wat die bediening
betree,
ouderlinge
en
diakens,
ander
gemeenteleiers
(leiers
van
bedienings,
ensovoorts),
gemeeentebestuurders
en
Saakgelastigdes en kerkkantoorpersoneel.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Die projek voorsien in die behoefte wat hierbo
uiteengesit is. Die behoefte is uitgespreek deur
talle
teologiese
studente,
predikante
en
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kerkraadslede.
Sameroeper – Jaco van Niekerk
6.5.14

Spiritualiteitstydskrif

Waarom is die projek nodig? Daar is tans ’n
leemte in die voorsiening van kennis en inligting
oor spiritualiteit en liturgie in die kerk. Ons word
tans blootgestel aan ’n verskeidenheid van
spiritualiteite tot so ’n mate dat die eg
gereformeerde spiritualiteit aan die kortste ent trek.
Daarom is dit dringend noodsaaklik dat die balans
herstel word.
Wat wil julle met die projek bereik? Ons wil graag
kundigheid in die Sinode oor spiritualiteit en
erediens benut om deur middel van Kruisgewys, ’n
tydskrif wat aan alle predikante versprei word, ’n
inset te kan lewer tot die vorming van predikante
se spiritualiteit en sienings van die aard en inrigting
van die erediens. Die teikengroep is hoofsaaklik
predikante maar ook gemeenteleiers wat te doen
het met die inrigting van die erediens.

onder wie se vaandels hulle dikwels werk? Ons
meen dat koördinering van die werk wat deur die
gemeentes in ons Sinode gedoen word, goeie
vrugte kan afwerp. Ons wil dit ten doel stel om ’n
handleiding saam te stel wat gemeentes kan help
in die uitstuur en ondersteuning van sendelinge.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Ons vertrou dat die voorgenome projek vir die 87
gemeentes in ons Sinode groot nut sal hê ten
opsigte van hulle sending/getuienisaksies. Ons
meen ook dat die projek die groot getal arbeiders
wat deur die gemeentes uitgestuur word, op talle
maniere sal bemoedig en ondersteun. Ervaring
wat gedeel word oor baie sake, ook ten opsigte
van ekumeniese samewerking waarby baie
gemeentes betrokke is, behoort vir die gemeentes
van waarde te wees. Gemeentes kan baie by
mekaar leer! ’n Elektroniese handleiding oor die
ondersteuning van sendelinge sal baie probleme
tussen gemeentes en sendelinge uitskakel.
Projekleier – Piet Meiring
6.5.16

Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Predikante word toegerus met kennis en inligting
oor spiritualiteit wat hulle weer deurgee aan
gemeente. Eredienste word verryk asook lidmate
se verhouding met die Here.
Sameroeper – Hancke van Blerk
6.5.15

Kom ons ondersteun ons Sendelinge

Waarom is die projek nodig? Ons wil probeer
bepaal waar elke gemeente in die Oostelike
Sinode met sending/getuieniswerk besig is en
veral wie die persone is wat deur die gemeentes
gestuur is of ondersteun word. Waar werk hulle en
in samewerking met watter organisasies? Wat is
hulle behoeftes? Kan ons hulle beter begelei en
ondersteun? Kan gemeentes hulle sendingaksies
beter koördineer?
Wat wil julle met die projek bereik? Ons is bewus
daarvan dat die meeste gemeentes in ons Sinode
sendelinge ondersteun en uitstuur. Ons wil graag
uitvind waar hulle oral plaaslik, in Afrika en in die
res van die wêreld betrokke is. Vrae wat ons
graag aan die orde wil stel is onder meer: Wat is
die behoeftes van die mans en vroue wat gestuur
word? Hoe kan ons hulle beter ondersteun en
begelei? Hoe kan die gemeentes meer betrokke
raak by die identifisering en keuse van hul
arbeidsterreine, hulle opleiding, hulle geestelikeen gebedsondersteuning asook hulle finansiële
behoeftes,
ensovoorts?
Wat
is
ons
verantwoordelikhede teenoor die organisasies
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Ekologie-konferensie vir kinders

Waarom is die projek nodig? Die Christendom het
’n roeping om die omgewing wat God aan ons
toevertrou het, te bewaar. Te min Christene is van
hierdie roeping bewus. Daarom word ons verbruik
nie beperk nie, trouens, ons verbruik van skaars
hulpbronne neem steeds toe, besoedeling neem
steeds toe en die omgewing word al meer en meer
vernietig. Die kinders word deur hierdie projek
bemagtig om hierdie verantwoordelikheid te besef
en uit te leef. Indien gemeentes nie bewus
gemaak word van ons roeping ten opsigte van die
omgewing en bemagtig word om hierdie roeping
na te kom nie, word Christene nie toegerus om in
die alledaagse lewe bewus te wees van die verskil
wat hulle kan en behoort te maak nie. Die
omgewing ly skade, mense se lewensomgewing
word afgebreek en God se eer bly in die slag.
Wat wil julle met die projek bereik? Mobilisering
van kinders om hulle Christelike roeping ten
opsigte van die omgewing te verstaan, hulle te
bemagtig en hulle getuienis daadwerklik uit te leef.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Gemeentes word bemagtig om hulle roeping ten
opsigte van die omgewing na te kom.
Kontekstuele sensitiwiteit en gerigtheid op ’n
gebroke wêreld is twee van die Sinode se
waardes.
Die Ekologie diensgroep se projek
ondersteun die Sinode op toegespitse wyse in die
uitleef van hierdie waardes.
Projekleier – Hendrik Groenewald
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6.5.17

Ekologie-konferensie vir volwassenes

Waarom is die projek nodig? Die Christendom het
’n roeping om die omgewing wat God aan ons
toevertrou het, te bewaar. Te min Christene is van
hierdie roeping bewus. Daarom word ons verbruik
nie beperk nie, trouens, ons verbruik van skaars
hulpbronne neem steeds toe, besoedeling neem
steeds toe en die omgewing word al meer en meer
vernietig. Gemeentes word deur hierdie projek
bemagtig om hierdie verantwoordelikheid te besef
en uit te leef. Indien gemeentes nie bewus
gemaak word van ons roeping ten opsigte van die
omgewing en bemagtig word om hierdie roeping
na te kom nie, word Christene nie toegerus om in
die alledaagse lewe bewus te wees van die verskil
wat hulle kan en behoort te maak nie. Die
omgewing ly skade, mense se lewensomgewing
word afgebreek en God se eer bly in die slag.
Wat wil julle met die projek bereik? Mobilisering
van gemeentes om hulle Christelike roeping ten
opsigte van die omgewing te verstaan, hulle te
bemagtig en hulle getuienis daadwerklik uit te leef.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Gemeentes word bemagtig om hulle roeping ten
opsigte van die omgewing na te kom.
Kontekstuele sensitiwiteit en gerigtheid op ’n
gebroke wêreld is twee van die Sinode se
waardes. Die Ekologie diensgroep se projek
ondersteun die Sinode op toegespitse wyse in die
uitleef van hierdie waardes.
Projekleier – Thinus Prinsloo

gemeentes.
Dit blyk duidelik uit e-posse en
gesprekke, ook op versoek van sommige leraars
van die gemeentes.
In Elarduspark is die
betrokkenheid van manne in die gemeente tydens
eredienste en ander bediening, opsigtelik,
voortspruitend uit die Manne van die Woord @ NG
Elarduspark
se
volhoubare,
weeklikse
byeenkomste om 05:30 op ’n Woensdag- en
Saterdagoggend, waar daar net van die EenjaarBybel gebruik gemaak word. Dit is nodig om met
ander gemeentes te deel wat hier gebeur sodat die
seën daarvan verder kan versprei
Wat wil julle met die projek bereik? Ons wil opnuut
in 2012 gemeentes bewus maak van MANNE
MOSAIEK 2012 deur hulle in kennis te stel dat, in
plaas daarvan dat die manne van die gemeentes
na ’n gesamentlike mannekamp genooi word, daar
na AL die gemeentes, wat die behoefte aandui,
uitgereik sal word om hulle te fasiliteer wat hulle
spesifieke en unieke behoeftes ten opsigte van ’n
mannebediening betref. Die uitnodiging is gerig
aan ALLE gemeentes in die Oostelike Sinode.
Van watter nut was die projek vir die gemeentes?
Manne - mosaïek is toegespits op die behoeftes
van die manne in die gemeente. As die manne
bedien word, word gesinne ook bereik en baat die
gemeente by die positiewe gesindheid van die
manne. Die twee gemeentes wat in 2011 besoek
is, getuig van ’n gesonde belangstelling van
manne en gereelde byeenkomste wat plaasvind.
Die evaluering van die mannekampe getuig van
geestelike groei in die manne wat dit bygewoon
het se persoonlike en “kerklike” lewe.
Projekleier – Janus Roux
6.5.19

Gesig na die Wêreld

Waarom is die projek nodig? Netwerkvorming ten
opsigte van gemeentes se getuienis bedienings is
van kardinale belang om oorvleueling te voorkom
en om gemeentes in staat te stel om van mekaar
te leer. Die Gesig na die Wêreld boekie het drie
keer verskyn, maar die bedieningsgroep poog om
die inligting makliker toeganklik te maak deur dit op
die internet te plaas. Die projek is reeds ’n jaar
aan die gang, maar baie gemeentes se inligting is
steeds nie beskikbaar nie en kan slegs voltooi
word wanneer die meeste gemeentes se data
beskikbaar is.
6.5.18

Manne mosaïek

Waarom is die projek nodig? Daar is steeds en
gedurig behoefte aan leiding, uitgespreek deur
verskeie manne en leraars, vir hulp in die vestiging
en / of uitbreiding van volhoubare manne-aksies in
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Wat wil julle met die projek bereik? Gemeentes in
hulle getuienisaksies ondersteun met relevante
getuienis inligting.
Gemeentes inspireer met
voorbeelde van betrokkenheid. Gemeentes die
geleentheid gee om by mekaar te leer en saam te
werk. Gemeentes help om netwerke van

63

6. Projekte 2012 / 2013

betrokkenheid en vennootskappe te vorm.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Wanneer die Webblad aktief is met al die nodige
inligting op sal gemeentes op eenvoudige wyse
inligting kan bekom oor watter gemeentes binne
die Sinodale gebied betrokke is by spesifieke
projekte, sendelinge, lande en tipes bediening. Dit
sal die gemeentes en die kerkverband ook in staat
stel om statistieke te bekom ten opsigte van
gemeentes
in
Oostelike
Sinode
se
getuienisbedienings.
Projekleier – Projek opgeskort
6.5.20 CHICS (Church Household Interface
Care and Support)
Waarom is die projek nodig? Die toename in
weeskinders in Suidelike Afrika as gevolg van
MIV/Vigs maak opnuut die soeke na praktiese
maniere om brose kinders te versorg dringend
noodsaaklik. Dit is teen hierdie agtergrond dat die
CHICS program ontwikkel word om ’n haalbare
model aan plaaslike gemeentes te bied wat sinvol
betrokke wil raak by die versorging van brose
kinders in hulle omgewing omdat hulle in
gehoorsaamheid aan God daartoe geroepe voel.
Wat wil julle met die projek bereik? Die CHICS
program is daarop gerig om die netwerk van
rolspelers wat oor brose kinders besorg is,
bymekaar te bring en te versterk. Die CHICS
program se visie is dat alle kinders in Suidelike
Afrika in gesonde huishoudings groot word. Die
volledige doelstellings van die projek word in die
CHICS handleiding omskryf. In kort kom dit
daarop neer dat ’n CHICS span in samewerking
met een of meer dagsorgsentrums in die
omgewing ’n program tot stand bring waarin ’n
verskeidenheid van rolspelers begelei word om die
lewenskwaliteit van kinders te verbeter deur
gestruktureerd aandag te gee aan kinders se
waardes en behoeftes.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes? Dit
gee ’n praktiese en sinvolle manier om brose
kinders se lewenskwaliteit te help verbeter. Dit
stimuleer betrokkenheid selfs van instansies buite
die gemeente en kan lei tot investering wat ook vir
die gemeente voordelig kan wees.

Waarom is die projek nodig?
Die leraars sal
beter toegerus wees en die feit dat hulle binne ’n
mentor-mentee verhouding staan sal beteken dat
hulle ook persoonlike groei sal ervaar. Dit sal
hopelik baie van die leraar se frustrasies binne die
bediening wegneem.
’n Gesonde predikant
verseker ook ’n gesonde gemeente.
Die
moontlikheid van uitbranding by die leraar en die
skade wat dit in die gemeente veroorsaak sal ook
drasties verminder.
Van watter nut was die projek vir die gemeentes?
Die leraars sal beter toegerus wees en die feit dat
hulle binne ’n mentor-mentee verhouding staan sal
beteken dat hulle ook persoonlike groei sal ervaar.
Dit sal hopelik baie van die leraar se frustrasies
binne die bediening wegneem.
’n Gesonde
predikant verseker ook ’n gesonde gemeente. Die
moontlikheid van uitbranding by die leraar en die
skade wat dit in die gemeente veroorsaak sal ook
drasties verminder.
Projekleier – Jean Strydom
6.5.22

Herfskonferensie vir vroue

Wat wil julle met die projek bereik? Ons wil graag
vroue in ons sinodale streek bemagtig, toerus,
bederf deur hulle die geleentheid te gee om te
luister na Maretha Alberts met die tema “Blom
waar jy geplant is."
Waarom is die projek nodig? Die projek is nodig
om vroue lidmate terug te stuur na hul gemeentes
sodat hulle begeesterd, positief en vol ywer te kan
terug ploeg wat hulle by hierdie konferensie beleef
het. Ons glo dat gemeentes geestelik groei deur
lidmate wat gevoed word - nie net deur eredienste
en Bybelstudiegroepe by te woon nie, maar ook
deur konferensies soos hierdie.
Van watter nut is die projek vir die gemeentes?
Vroue lidmate is betrokke op talle terreine in
gemeentes. Daar is tog ’n behoefte by hulle om op
’n ander manier as vroue bymekaar te kom. By ’n
geleentheid soos hierdie word hulle bemagtig,
toegerus en bederf om daarna terug te gaan na hul
gemeentes en begeesterd, positief en vol ywer
terug te ploeg wat hulle by hierdie konferensie
beleef het.
Projekleier – Engela Malherbe

Projekleier – Montagu Murray
6.5.21

Mentor opleiding

Wat wil julle met die projek bereik? Om mentors
op te lei en toe te rus binne die Oostelike Sinode.
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7. Belhar en Kerkhereniging

7. BELHAR EN KERKHERENIGING

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

KONFERENSIEFORMAAT
Tafelgesprekke oor die proses van die Algemene Sinode, soos dit
tydens die sitting deurgegee word.

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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7. BELHAR EN KERKHERENIGING
7.1

INLIGTING VOORSIEN

7.1.1
Die inligting word voorsien sodat
afgevaardigdes ’n oorsig oor die besluite van die
Algemene Sinode 2011 kan kry, sowel as die
proses wat in die Sinode sedert 2004 gevolg is.
7.1.2
Die volgende bakens bestaan op die pad
binne die Oostelike Sinode:

besluite kan neem, nadat die gemeentes hulle
uitgespreek het. (Vergelyk punt 15.5 hieronder)
7.2.6

Besluite oor die Belydenis van Belhar

Hierdie besluite verskyn aan die einde van die
verslag.
7.2.7

Besluite oor Kerhereniging

Voetsool sinodesittings 2004
Vraelys 2005
Sinodesitting 2005
Eerste konsultasie met gemeentes 2006
Sinodesitting 2007
Tweede konsultasie 2008
Voetsool sinodesitting 2008
Sinodesitting 2009

Hierdie besluite verskyn aan die einde van die
verslag.

7.1.3
Oor elk van die bakens word oorsigtelike
inligting voorsien.

7.3
2004

7.2
2011

7.3.1
Gedurende September tot November
2004 het hierdie geleenthede by vyf gemeentes in
die sinodale gebied plaasgevind. Dit was by
Lydenburg-Suid, Bronkhorstspruit, Ermelo-Oos,
Middelburg en Moreletapark.

BESLUITE ALGEMENE SINODE

7.2.1
Die Algemene Sinode het besluite
geneem wat ook na die gemeentes verwys is.
(Vergelyk punt 7.2.6 en 7.2.7 hieronder)
7.2.2
Die afgevaardigdes van die Sinode by die
Algemene Sinode het geoordeel dat hierdie proses
vinnig hanteer behoort te word; sodat hierdie
sinodesitting ook die ter sake besluite kan neem.
Daar is selfs ’n tydskedule voorgestel en ’n proses
beplan sodat die formaat en inhoud van die
geleenthede soortgelyk in al die gemeentes kan
wees.
7.2.3
Die Moderamen van die Algemene
Sinode het egter versoek dat die proses nie nou al
hanteer moet word nie, omdat hulle eers sekere
van die besluite self moet uitvoer en die ter sake
inligting aan al die gemeentes op dieselfde wyse
kan voorsien.
7.2.4
Daarom word tydens hierdie sinodesitting
geleentheid gebied om die inligting te bespreek en
die besonderhede van die Algemene Sinode se
proses te verneem. Die Moderamen van die
Algemene Sinode vergader die week voor die
sinodesitting hieroor. Hulle het onderneem om die
inligting beskikbaar te hê.
7.2.5
Indien die reglement gevolg word, wat in
hierdie verband hanteer moet word, (Reglement 6)
blyk dit dat die Sinode eers in hierdie verband
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(Die numering van die Algemene Sinode se
besluite word behou. Die pas dus nie logies by die
nommers van die Agenda in nie.
Oostelike Sinode

VOETSOOL

SINODESITTING

7.3.2
Die bedoeling van die geleenthede was
om te hoor wat in die harte van die lidmate leef.
Uiteindelik is soos volg aan die Sinodale
Diensraad berig:
Wat leef nou in die harte van die lidmate?
Een:
Kommer oor die jeug en gesinne - jeug
soek rolmodelle!
Twee:

Neem sterk standpunt in oor die Woord.

Drie:
Onsekerheid oor bykans
ontnugtering oor die Kerk se werk.

alles,

plus

Vier:
Veranderinge skep spanning - bestuur
dit, so ook die verskillende spriritualiteite.
Vyf:

Kerkhereniging ’n vraag?

7.4

VRAELYS 2005

7.4.1
Die besluite van die Algemene Sinode
2004 het heelwat kommentaar en gesprek
uitgelok. Dit het tot ’n aantal aksies deur die
Sinode gelei.
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7.4.2
Die Diensgroep vir Kerkhereniging het
navrae by die gemeentes gedoen. Op 10 Maart
2005 som hulle voorsitter, dr Mike Heaney die
antwoorde soos volg op:
Dit is duidelik dat daar verdeeldheid bestaan binne
die Sinode van Oos Transvaal (ten opsigte van die
gemeentes wat geantwoord het) rakende die
proses van kerkhereniging. Daar is gemeentes
wat gereed is daarvoor en gemeentes wat nie
gereed is daarvoor nie. Die besware gaan veral
oor die vrese wat bestaan oor hoe die pad
vorentoe daar sal uitsien.
Belhar word negatief gesien as politiek gelaaide
dokument en tog deur ander aanvaar;
Vrese oor kerkhereniging handel oor die praktiese
implementering daarvan, terwyl die wat positief
daaroor is, dit as ’n saak van dringendheid sien;
Sommige glo kerkhereniging is Bybels, ander nie;
Wat praktiese samewerking betref, is daar
byvoorbeeld geen aanduiding van gesamentlike
Nagmaalsviering of kanselruilings nie;
Die finansiële implikasies van kerkhereniging skep
vrese

.

7.4.4
Uiteindelik het die Sinodale Diensraad
besluit om ’n gestruktureerde vraelys aan die
gemeentes hieroor te stuur. Drr Jan Bisschoff en
Kobus Schoeman van Kerkspieël is gekontrakteer
om die werk te doen. Meer inligting hieroor is in
die Agenda 2005, bladsy 63 tot 68 en 169 tot 173.
7.4.5

Hulle samevattende opmerkings was:

Een:
Lidmate van die NG Kerkfamilie is
welkom om as individue lidmaat van die plaaslike
gemeente te word.
Twee: Daar is ’n besliste positiewe gesindheid
teenoor groter eenheid binne die Kerkfamilie.
Drie:
Die aanvaarding van die Belydenis van
Belhar is ’n groot struikelblok.
Vier:
Duidelike riglyne oor die hantering van
taal en kultuur binne die gemeente en
Kerkverband behoort verskaf te word.

7.5

SINODESITTING 2005

7.5.1
Tydens hierdie sitting is die volgende
hanteer:
Een:
’n Verslag van die Diensgroep vir
Kerkhereniging wat veral aandag aan die beoogde
model gegee het. (Agenda 2005, bladsy 46 tot 51)
Twee: Inligting oor die stand van die proses in
die NG Kerk. (Handelinge 2005, bladsy 202 tot
205)
Drie:
Inligting oor die besluite van die
Algemene Sinode van die VGKSA, sowel as die
volledige teks van die Belydenis van Belhar en die
begeleidende brief. (Handelinge 2005, bladsy 243
tot 248)

Die vraag is of die vrese van gemeentes nie
simptome is van wanhoop nie. In die hele proses
word gevra na ’n baie goed uitgewerkte teologiese
dokument wat die noodsaak van kerkhereniging
uitspel, ten einde die proses op hoopvolle toon te
begelei.
7.4.3
Die Diensgroep het gereël dat dr Coenie
Burger, destydse Moderator van die Algemene
Sinode die Sinode besoek en agtergrond oor die
besluite van die Algemene Sinode gee. Die
geleenthede het by Skuilkrans en Sabie
plaasgevind.
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7.5.2
Die tafelgesprekke wat gevoer is en die
kommentaar gelewer, bevestig die inhoud van die
besluite. (Vergelyk punt 7.5.3)
Hierdie
kommentaar is weer deur die navorsers ontleed.
Oor die Belydenis van Belhar was die resultate van
die terugvoer soos volg:
Een:
Die aanvaarding van die Belydenis van
Belhar is volgens die opname deur die Sinode van
Oos-Transvaal ’n groot struikelblok in die proses
van Kerkhereniging.
Twee: Uit die terugvoer van die tafeltente blyk
dit dat daar ’n groot weerstand teen die
aanvaarding van Belhar as belydenisskrif is.
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Drie:
Die gevolgtrekking is dat die posisie van
die Belydenis van Belhar in die soeke na
Kerkhereniging deur die Sinode met groot
sensitiwiteit hanteer sal moet word.
7.5.3
Die volgende besluite is na aanleiding
van die verslag van die Diensgroep geneem:
32.7.1 Die Sinode is ten gunste van groter
eenheid binne die NG Kerkfamilie, maar
Kerkskeuring moet beslis vermy word.
32.7.2 Die Sinode vra dat die implikasies van
eenwording duidelik verwoord word. Duidelike
riglyne oor die hantering van taal en kultuur onder
andere, moet verskaf word.
32.7.3 Die Sinode bevestig dat gemeentes self
oor eenwording besluit. Dit sluit in:
Een:
Die nuwe Kerkorde
gemeentes goedgekeur.

word

deur

die

Twee: ’n Tweederde meerderheid moet oor die
finale voorstelle verkry word.
32.7.4 Die Sinode versoek dat ruimte gelaat
word vir gemeentes en lidmate om nie die
Belydenis van Belhar te onderskryf nie.
32.7.5 Die Sinode besluit dat groter momentum
aan die proses van Kerkhereniging tussen die
Afrikaanse Kerke gegee moet word.

7.6
EERSTE KONSULTASIE
GEMEENTES 2006

MET

7.6.1
Hierdie konsultasie het in die formaat van
inligtingsgeleenthede
plaasgevind
wat
die
Dagbestuur
van
die
Sinodale
Diensraad
gedurende Oktober 2006 gehou het.
Die
geleenthede het in Lydenburg, Middelburg en
Pretoria plaasgevind.
7.6.2
’n Inligtingstuk van die Algemene Sinode
met vrae wat dikwels gevra word is ook hanteer.
7.6.3
Die samevatting van die uitkoms van die
geleenthede is aan die Moderamen van die
Algemene Sinode voorsien (Bladsy 56 tot 60 van
die Konsultasie 2006). Die hoofpunte hiervan
was:

7.5.4 Ander besluite wat geneem is:
Voorstel dertien
Die Sinode herbevestig die verbintenis tot die
hereniging van die NG Kerkfamilie.
Terwyl
inisiatiewe in dié verband op algemene sinodale én
sinodale vlak geneem word, word gemeentes
opgeroep om alles binne hul vermoë te doen om
die herenigingsproses te bevorder.

Een:
Wantroue in die leiding / leiers van die
Algemene Sinode.
Twee:

Kerkhereniging raak gemeentes nie.

Drie:

Die tyd is nie reg nie.

Vier:

Toets so gou as moontlik die gemeentes.

Vyf:

Die Inligtingstuk skep nuwe onsekerhede.

Ses:

Die redes vir kerkhereniging oortuig nie.

7.7

SINODESITTING 2007

7.7.1

DVD opname

Voorstel veertien
Die Sinode versoek Kerkrade om geleenthede te
reël - verkieslik in samewerking met die plaaslike
kerkrade van die VGKSA - om die Belydenis van
Belhar te bestudeer en bespreek.
Voorstel een en twintig
Die Sinodale Diensraad word versoek om die
moontlikheid te ondersoek om ’n gesamentlike
sinodesitting so gou as moontlik met die VGKSA te
hou.
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7.7.1.1 In aanloop tot die sinodesitting is ’n
tweede DVD gemaak.
Dit vier Kerke se
Voorsitters op daardie stadium, het daarin
opgetree, naamlik dr Coenie Burger NG Kerk, Rev
Bennet Shunmugam RCA, prof Thias Kgatla
VGKSA en ds Johannes Ramalahlehi NGKA.
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7.7.1.2 Ds Johan Symington, die redakteur van
die Kerkbode het die gesprek gelei, waarin elk
hulle insigte en standpunte oor Kerkhereniging
gee.

powerpointaanbieding wat tydens die konsultasies
gebruik kan word. Vyf geleenthede - Nelspruit,
Lydenburg, Middelburg, Ermelo en Pretoria - is vir
die begeleiding van die aanbieders gereël.

7.7.1.3 Die
DVD
is
deur
Bybel-Media
geproduseer, wat dit ook in die ander Sinodes
bemark het. Dit is aan elke gemeente in die
Oostelike Sinode voorsien.

7.8.5
Die kommentaar wat na afloop van die
samespreking tydens sinodesitting 2007 gelewer
is, was ook as inligting voorsien. Vergelyk die
Weergawe Tweede konsultasie 2008, bladsy 33 tot
37.

7.7.1.4 Die doel van die DVD was
gesprekvoering op plaaslike vlak te stimuleer.
7.7.2

om

Paneelbespreking

7.7.2.1 Tydens die sinodesitting vind ’n
paneelbespreking oor Kerkhereniging plaas. Die
Voorsitter van die Sinode, dr Johann Ernst lei die
gesprek en al die afgevaardigdes kry geleentheid
om aan die gesprek deel te neem.
7.7.2.2 Die vier Moderators van die vier Kerke
neem aan die gesprek deel. Hulle is prof Piet
Strauss NG Kerk (nuwe voorsitter), prof Thias
Kgatla VGKSA, ds Johannes Ramalahlehi en rev
Bennet Shunmugam RCA. Die voorsitter van die
Sinode se Diensgroep vir Kerkhereniging, ds Henk
Boshoff was ook deel van die paneel.
7.7.2.3

Geen nuwe besluite is geneem nie.

7.8
TWEEDE KONSULTASIE MET
GEMEENTES 2008
7.8.1
Die Algemene Sinode het gedurende
2007 besluite in verband met Kerkhereniging
geneem. Hulle het versoek dat ’n konsultasie
proses deur die Sinodes met die gemeentes
hieroor gevoer word. Hierdeur kon gemeentes
hulle mening oor die sake op die tafel gee.
7.8.2
Saam met die besluite van die Algemene
Sinode, is die Belydenis van Belhar met die
Begeleidende brief aan al die gemeentes voorsien.
Daar is ook ’n terugvoervorm deur die Algemene
Sinode voorsien; saam met ’n gespreksriglyn vir
die konsultasiegesprekke.
7.8.3
Die Diensgroep vir Kerkeenheid het ook
’n konsultasieboekie laat druk wat al die inligting in
’n A5-formaat bevat het. Tweaalf-duisend van die
konsultasieboekies is pro rata aan die gemeentes
gestuur. Hierdeur kon byna elke huisgesin so ’n
boekie ontvang.
7.8.4
Die Diensgroep vir Kerkeenheid het
aanbieders van die gesprekke begelei deur ’n kort
samevatting van die inligting te gee, sowel as ’n

70

7.8.6
Die konsultasie het plaasgevind oor die
konsensusvoorstelle van die Vier Kerke Achterberg II. Die bevat voorstelle oor:
Een:
Die konfessionele basis van ’n nuwe
Kerkverband.
Twee:

’n Model vir ’n nuwe kerkverband.

Drie:

Gesamentlike projekte.

Vier:
’n Proses van versoening tussen die vier
Kerke, in besondere die VGKSA en die NG Kerk in
Afrika.
Daar is ook gevra oor ’n moontlike naam vir ’n
nuwe Kerkverband.
7.8.7
Die terugvoer van heelwat gemeentes is
ontvang, en aan die Moderamen van die
Algemene Sinode gegee. Vergelyk Weergawe
tweede konsultasie 2008, bladsy 38 tot 102. Die
volgende samevatting word hieroor gegee:
Op 29 Januarie 2008 het bykans 40% van die
gemeentes van die Oostelike Sinode op hierdie
konsultasie reageer. Al die gemeentes, op een na,
antwoord volledig “nee” vir die proses!
Hierdie was die tweede konsultasie in die gebied.
Die eerste is gedurende 2006 gehou toe
verteenwoordigers van gemeentes na Ligkruis, Lux
Mundi en Lydenburg-Suid vir gesprekke genooi is.
Op grond van inligting, wat aan al die gemeentes
voorsien is, is die konsultasie gehou.
Reaksie het uit beide die platteland en die stad
gekom, hoewel meer terugvoer uit die platteland
ontvang is.
Uit die terugvoer blyk ’n irritasie met die proses.
Eerstens is daar ongelukkigheid omdat oor die hoe
van Kerkhereniging gepraat word, terwyl die
gemeentes nog nie formeel oor die of geraadpleeg
is nie. Tweedens is daar ontevredenheid omdat
die gemeentes reeds hulle mening uitgespreek
het, maar dit skynbaar nie gehoor of in ag geneem
word nie.
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7.9
2008

VOETSOOL

SINODESITTING

7.9.1
Vier geleenthede is geurende Oktober en
November 2008 gehou.
Dit was by Ermelo,
Nelspruit-Suid, Tygerpoort (Pretoria) en WitbankSuid.

Daarom is dit nie vreemd dat gemeentes tydens
hierdie konsultasie-fase (en selfs voor dié fase)
reeds besluite geneem het dat hulle nie deel van
die proses is nie, dat hulle hulleself nou buite die
gesprekke plaas en dat hulle selfs Kerkhereniging
verwerp.
Die stedelike gemeentes het meestal nie reageer
nie. Soos reeds tydens die eerste konsultasie
besef is, het hulle die boodskap gehoor dat
Kerkhereniging hulle nie gaan raak nie. Daar is
nie energie vir so ’n saak nie en as dit goed vir
Kerk kan wees, kan hulle maar aangaan. Die
gemeentes gaan aan soos in die verlede.
Die kernsake met hierdie konsultasie was dat
gemeentes hulle nie oor die hoe van
Kerkhereniging wil uitlaat nie, asof hulle die of
reeds hanteer het. Hulle wil die of en hoe in een
besluit hê. Belhar is geheel en al onaanvaarbaar,
die taal en kultuur van die Kerk (gemeentes,
vergaderinge en korrespondensie) is vir lidmate
van wesenlike belang.
Die kernsake, wat in die eerste konsultasie
aangeteken is, was weer deel van die terugvoer.
Die groot wantroue in die leierskap van die
Algemene Sinode, is nie weer so pertinent
uitgespreek nie. Hoewel daar hier en daar van
wantroue melding gemaak is, het die deurgee van
inligting waarskynlik gehelp.
Verder is gemeentes ook soos tydens die eerste
konsultasie, nie oortuig oor die noodsaak van
strukturele Kerkeenheid nie.
Soos tydens die eerste konsultasie speel die
omstandighede in die land ’n groot rol in die verset
teen die model van Kerkeenheid wat op die tafel is.
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7.9.2
Aan die hand van die Luistersiklus is
geloofonderskeid gevra na die taak van die Kerk.
Dr Elsjé Büchner skryf soos volg oor die uitkoms
van die geleenthede in Beeld van 16 November
2008:
Die Oostelike Sinode se leierskap wou nie van bo
af ’n agenda vir gemeentes skryf nie. Hulle het die
afgelope paar maande regdeur die sinodale streek
Voetsool sinodesittings gehou en deur ’n
luisterproses een vraag gevra: “Wat plaas God op
die kerk se agenda vir die volgende paar jaar?”
Die uitslag was verrassend anders as wanneer
mense die agenda op eie houtjie sou probeer skryf
... Die twee belangrikste sake wat lidmate by die
Here gehoor het, is dat God weer die middelpunt in
mense se lewens moet word. Daar bestaan dus ’n
sterk behoefte dat die Kerk lidmate moet begelei
tot ’n lewe waarin lidmate God as eerste liefde sal
erken en bely. “God self moet weer op die agenda
kom.”
Lidmate vra daarmee die groot
identiteitsvraag: Help ons om weer te ontdek wie
ons in Christus is.
Op die oog af kan dit lyk asof mense hiermee weer
vassteek by ’n klein private vroomheid, maar ewe
hoog op die agenda en voortvloeiend uit ’n
verhouding met God as die middelpunt, het lidmate
ook gehoor dat God van die Kerk vra dat
gelowiges toegerus moet word om daadwerklik
Christen op die markplein en betrokke in die
samelewing te wees as hulle sê:
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“Ons moet soos Jesus betrokke raak by die nood
van die wêreld;
“Maak tyd om te luister na wat jou medemens se
behoeftes en pyn is;
“Die Kerk moet ’n plek wees waar mense heel
kan word;
"Mobiliseer lidmate tot spontane diens en
betrokkenheid; en
“Strukture moet ons vry maak tot diens.”

(2008) wat op grond
voorstelle gedoen is.

van

die

Achterbergh

Punt 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.

7.9.3
Kerkhereniging is nie pertinent genoem
nie. Samewerking met ander Kerke wel. Die
aanbieding van die geleenthede was doelbewus so
gestruktureerd dat nie gevra is waaroor die lidmate
oral praat nie, maar wat die Bybel sê die sake is
waarby die gemeentes betrokke moet wees.

7.10

SINODESITTING 2009

7.10.1 Geen nuwe besluite is geneem nie. Daar
was ook nie ’n bespreking oor Belhar of
Kerkhereniging nie.
7.10.2 In die Sakelys word daarna verwys in die
verslag van die Sinodale Diensraad oor
operasionele sake:
Een:
Punt 10.13, bladsy 80 - Konsultasie
Kerkhereniging
Punt 10.13.1
Tydens elke vergadering is
aandag aan die vordering van die proses van
Kerkhereniging gegee.
Punt 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.
Punt 10.13.3
Kopieë van die konsultasies is aan
die gemeentes voorsien, sowel as aan elke lid van
die Moderamen van die Algemene Sinode.
Twee: Punt 10.40, bladsy 83 - Terugvoer
Voetsool sinodesittings
Punt 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.
Punt 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
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7.11

BELYDENIS VAN BELHAR

Die volgende besluite is deur die Algemene Sinode
geneem:
Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van
Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG Kerk
se belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die
Moderamen op om die nodige kerkordelike
prosesse hieroor in werking te stel.
Die Algemene Sinode volstaan met die besluit van
1998: “Die AS aanvaar dat die Belydenis van
Belhar op sigself genome nie met die drie
formuliere van eenheid in stryd is nie” en ook
“aanvaar ter wille van die eenheidsproses en sy
getuienis die wesenlike inhoud van die Belydenis
van Belhar."
Die Algemene Sinode wys daarop dat die NG Kerk
in gesprek is met die VGKSA. Die gesprek word
gefasiliteer deur die WGGK. In die gesprek word
ook aandag gegee aan die teologiese inhoud van
die Belydenis van Belhar.
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen
op om, as deel van die proses, ’n deeglike studie
te doen van die historiese, teologiese en
kontekstuele relevansie van die Belhar Belydenis
ten einde die volgende Algemene Sinode en alle
kerkvergaderings te adviseer.
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Vergelyk ook punt 5 van
Kerkhereniging hieronder.

7.12

die

besluit

oor

KERKHERENIGING

Die volgende besluite is deur die Algemene Sinode
geneem:
1 Inleiding
* Ons is diep oortuig dat die Gees van God sy kerk
lei om die eenheid van die kerk van Jesus Christus
na te jaag. Daarom is ons hartseer en jammer
omdat ons na baie jare se gesprekke oor
kerkhereniging nog nie een nuwe kerkverband
gevorm het nie. Terwyl daar faktore is wat die
proses baie moeilik maak, is ons oortuig dat ons
die verantwoordelikheid het om die proses hoopvol
voort te sit.
* Ons bevestig die belangrikheid van sigbare
kerkeenheid en wil onsself wy aan die vorming van
een kerkverband as uitdrukking van die eenheid.
Ons glo dat die versoening wat Jesus Christus
bring ons help om ou breuke te heel en as volle
familie van kerke byeen te kom. Ons glo ook dat
’n verdeelde kerk dit moeiliker maak om ons
roeping uit te voer en dat ons ook nie ons
verantwoordelikheid teenoor die Suider-Afrikaanse
samelewing op so ’n manier nakom nie.
* Ons pleit by die ander kerke van die NG
Kerkfamilie vir ’n inklusiewe herenigingsproses
waarin ons poog om sover moontlik almal wat deel
is van ons familie saam te neem op die pad
vorentoe.
* Ons is verbind aan die VGKSA wat vir ons sê dat
die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is en
dat hulle dit deel wil maak van die nuwe verband.
Ons is verbind aan die NGKA en die RCA wat vir
ons sê dat hulle nie kans sien om Belhar volledig
as belydenisskrif te onderskryf nie.
* Ons erken dat daar in die NG Kerk baie
gemeentes, predikante en lidmate is wat gereed is
vir ’n hegte eenheid en graag Belhar onderskryf.
Ons erken ook dat daar baie gemeentes,
predikante en lidmate is wat gereed is vir ’n hegte
eenheid maar om verskillende redes nie kans sien
om Belhar as belydenisskrif te onderskryf nie.
* Ons glo dat ons ’n verantwoordelikheid teenoor al
hierdie groepe het. Ons is oortuig dit is moontlik
om een te word in ’n “ruim huis” wat plek maak vir
almal – insluitende ons verskille.
* Ons is baie jammer oor die moontlikheid dat ’n
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belydenisskrif wat die eenheid van die kerk bely,
die kerke uit mekaar kan hou.
* Ons pleit by die familie van NG Kerke sowel as
ons lidmate vir sigbare hereniging in ’n ruim en
breë eenheid waarin ons die verskille wat oor die
loop van tyd ontstaan het aanvaar, maar steeds
oortuig is dat ’n hegte en sigbare eenheid deur
Gees moontlik is. Die verskeidenheid wat volg uit
verskillende gawes, ons geskiedenis en ook taal
en kultuurverskille verruim en verryk ons sodat ons
mekaar en die wêreld beter kan dien.
* Ons sien die kerk en ook kerkhereniging as ’n
organiese groeiproses wat beteken dat ons baie
geduld en liefde met mekaar nodig het, maar altyd
daaraan vashou dat die Gees kragtig is om meer
te doen as wat ons dink of droom.
* Ons bied die volgende voorstel aan die ander
lede van die Familie aan as ons aanbeveling oor
hoe ons mekaar kan ontmoet en ’n saam kan
groei.
* Ons hoop dat ons uitdrukking aan sigbare
eenheid kan gee en een nuwe herenigde
kerkverband kan vorm. Ons is oortuig dat dit tot
eer van die Hoof van die kerk en tot die voordeel
van al die kerke en lidmate van die Familie van NG
Kerke sal wees.
2 Verbintenis tot kerkhereniging
Die NG Kerk herbevestig sy ernstige en duidelike
verbintenis tot die herstel van een kerkverband
met die ander drie kerke van die Familie, nl die
VGKSA, die NGKA en die RCA.
Hierdie
verbintenis is gegrond in die oortuiging dat die
Here dit van ons vra - ter wille van sy eer (Joh
17:23) en ter wille van ons gesamentlike roeping
(Ef 4:4) en getuienis in Afrika – sodat die wêreld
kan glo.
3 ’n Keuse om gou weer op gang te kom met
die proses en saam te groei na groter eenheid
3.1 Die NG Kerk is jammer dat die
herenigingsproses so stadig vorder. Ons vertroue
in die Here van die kerk gee ons egter hoop dat
die proses kan voortgaan:
(1) Ons het ’n gedeelde geskiedenis en is diep
onder die indruk van die feit dat al die kerke in die
familie oortuig is dat ons bymekaar hoort;
(2) Al die kerke aanvaar reeds die Drie Formuliere
van Eenheid as ’n gemeenskaplike belydenisbasis.
(3) Die Algemene Sinode het reeds in 1998 gesê
dat hy die wesenlike inhoud van die
Belharbelydenis aanvaar.
(4) Daar bestaan in baie gemeentes, ringe en
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sinode reeds baie goeie samewerkingsverbande
en strukture en op sommige plekke is daar reeds
eenheidstrukture opgerig.
(5) Lidmate in die familie van NG Kerke gee
uitdrukking aan die feit dat geloof die enigste
voorwaarde vir lidmaatskap is deur oor en weer
deel van kerke in die familie te word.
(6) Die moratorium van die VGKSA skep probleme
vir die proses. Ons vertrou dat hulle dit op grond
van die gees van die Belydenis van Belhar by hulle
eersvolgende Algemene Sinode sal ophef.
3.2 Ons is diep oortuig dat die vordering wat wel
gemaak is, ons gedeelde geloof en tradisie en
veral die onbeperkte moontlikhede wat die Gees
skep, die moontlikheid bied om met nuwe energie
en toewyding te werk aan sigbare eenheid. Ons is
oortuig dat ons baie moeite moet doen om die
hindernisse uit die weg te ruim en sodat sigbare
eenheid as kosbare gawe nagejaag kan word.
3.3 Ons glo dat ons so ’n pad nie alleen aanpak
nie. Die getuienis van ander wat die pad reeds
geloop het, help ons om ons vertroue te stel op die
versoenende krag van die evangelie van Christus
en die werking van die Gees wat ons steeds nader
aan mekaar bring en ons laat groei in ons liefde en
begrip vir mekaar.
4 ’n Pad wat baie geduld, begrip
tegemoetkomendheid van almal vra

en

Die geskiedenis en ervaring van ander
gereformeerde
kerke
leer
ons
dat
verenigingsprosesse tussen kerke nooit eenvoudig
is nie.
Dit vra van alle betrokkenes
gehoorsaamheid, geestelike toewyding, geduld,
liefde en veral tegemoetkomendheid. Dit beteken
onder meer dat ons moet onderskei om mekaar te
vind en bereid moet wees om ter wille van ’n
geloofsaak op te offer. Liefde beteken ons sal
rekening hou met vrae en onsekerheid wat mense
het en dit onderskeidend met groot geduld en
sensitiwiteit hanteer.
5
Die
Belydenis
Laudiumdeklarasie)

van

Belhar

(en

5.1 Ons is na ons konsultasieprosesse deeglik
bewus daarvan dat
(a) ’n Groot deel van die gemeentes en lidmate
van die NG Kerk weens ’n verskeidenheid faktore
nie die Belydenis van Belhar as vierde
belydenisskrif wil aanvaar nie. Dit is baie belangrik
dat ons oor al hierdie faktore sal praat sodat ons
nie “by die verlede stilstaan nie” (Jes 43:18), maar
saam kan fokus op ons roeping vandag en in die
toekoms. Ons verbind onsself hiertoe (vgl AS
Besluit 2004).
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(b) hierdie verskille kan oorbrug word deur ’n
deeglike studie te maak van Belhar self.
5.2 Soos ooreengekom met die Taakspan van die
WBGK (nou die WGGK) is ons verbind om dmv ’n
gesamentlike taakspan met die VGKSA weer
deeglik te besin oor hoe ons saam in beide kerke
met mekaar oor hierdie Belydenis kan praat.
5.3 Ons is steeds oortuig dat die wesenlike inhoud
van die Belydenis van Belhar (ons verbintenis aan
die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor die
eenheid van die kerk, oor geregtigheid en
versoening) baie wyd aanvaar word (vgl AS besluit
1998).
5.4 Omdat die Belharbelydenis ’n belydenisskrif
van een van die Familiekerke is, stel ons voor dat
dit as een van die belydenisskrifte in die herstelde
kerkverband opgeneem word. Dit impliseer nie dat
alle gemeentes, predikante, kerkraadslede en
lidmate van die nuwe verband dit vanselfsprekend
as belydenisskrif hoef te aanvaar nie.
5.5
Die
volgende
formulering
van
die
belydenisgrondslag (met inagneming van pt 5.4)
vir ’n herenigde kerk word aanvaar as basis vir
onderhandeling met die familie van NG Kerke:
1. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met
die Woord van God bely, geskied in gemeenskap
met die belydenis van ons voorgeslagte soos dit
verwoord is in
1.1 die Apostoliese Geloofsbelydenis, die
Geloofsbelydenis
van
Nicea
en
die
Geloofsbelydenis van Athanasius waardeur die
Kerk haar verbondenheid met die algemene
christelike Kerk uitdruk, en
1.2 die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse
Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls
waardeur die Kerk haar verbondenheid met die
gereformeerde tradisie uitdruk.
2. In verbondenheid met ons eie konteks erken
ons die Belydenis van Belhar.
3. Die Kerk erken die betekenis van die
Laudiumdeklarasie vir ons missionêre karakter.
4. Die Kerk aanvaar dat die taak van die kerk in
belydenisvorming nie afgehandel is nie. In die
toekoms mag veranderde omstandighede en ’n
beter verstaan van die Woord van God lei tot die
aanvaarding van verdere belydenisskrifte of die
wysiging van bestaande belydenisskrifte.
6 Model: ’n verenigde kerkverband
selfstandige plaaslike gemeentes

van

6.1 Ons besluit dat die presbiteriaal-sinodale
kerkregeringstelsel as model vir die organisering
van die nuwe een kerkverband gebruik word. Dit
beteken dat al die gemeentes as selfstandige
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gemeentes ingevoeg word in ringe, sinodes en een
algemene sinode.

Pillay. Ons bevestig ons volledige verbintenis en
samewerking tot die fasiliteringsproses.

6.2 In die proses moet ruimte gelaat word vir
onderhandeling, nuwe moontlikhede en ’n groei na
mekaar en samevoeging van gemeentes.

10 Kerkskeuring moet ten alle koste probeer
vermy word

7 Gemeentes se reg om hul oor hul eie werk te
besluit, word erken
Al die bestaande gemeentes van die verenigde
verband sal so behoue bly en almal saam die
gemeentes van die nuwe verband wees.
Gemeentes is onderling oop vir bywoning en
lidmaatskap. Waar meer as een gemeente in
dieselfde gebied val, staan dit gemeentes vry om
hulle onderlinge sake en samestelling spontaan en
sonder voorskrif of dwang te reël volgens plaaslike
behoeftes.
Kerkrade funksioneer binne die
gereformeerde aard in terme van hulle
besluitnemingsbevoegdheid oor gemeentes.
8 Ander kwessies word gedurende die proses
onderhandel

Ons spreek die oortuiging uit dat ons in die herstel
van een kerkverband kerkskeuring moet vermy.
Dit het te dikwels gebeur - ook in ons
gereformeerde
tradisie
dat
kerkverenigingsprosesse aanleiding gegee het tot
kerkskeuring, die vorming van nuwe kerke en
nuwe twiste. Ons sal die proses so wil hanteer dat
alle predikante, gemeentes en lidmate van die
kerke saam hierdie pad aanpak.
11 Versoening
11.1 Ons erken dat onversoende kerke en
kerkleiers deel van die stadige vordering is.
11.2 Die hofsake tussen die NGKA en die VGKSA is
’n bron van groot kommer. Ons sal graag ’n
konstruktiewe rol wil speel om die spanninge op te los.

Daar is ’n aantal sake waaroor saam onderhandel
moet word as die voorbereidende proses aan die
gang kom. Dit sluit in die skryf van ’n nuwe
kerkorde, die naam van die kerk, teologiese
opleiding, organisasie van kerklike werksaamhede,
finansies en eiendomme, taal, ens. Ons is bewus
daarvan dat van hierdie sake baie sensitief en
emosioneel van aard is en dat die onderhandelings
hieroor met baie wysheid, oorleg en sensitiwiteit
hanteer sal moet word. Tog is ons van oordeel dat
meningsverskille oor hierdie meer praktiese sake
nie in die pad van spoedige kerkhereniging
behoort te staan nie.

11.3 In die fasiliteringsgesprekke is daar ook
gesprekke aan die gang oor herstellende
geregtigheid. Ons is ook verbind om deel van die
gesprekke te wees en ’n oplossing te vind.

9 Wesenlike rol van gesamentlike gesprek en
besinning op alle vlakke asook fasiliteringshulp
van buite

Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die
familie ’n tree sal wees op pad na die byeenbring
van alle kerke van gereformeerde belydenis in SA.

9.1 Ons glo dat die proses van kerkhereniging
indringende gesprekke en begeleiding op alle
vlakke gaan vra - veral ook op grondvlak met
gemeentes en lidmate. Ons verbind onsself tot
hierdie gesprekke en oordeel dat dit ’n groot wins
gaan wees as van hierdie gesprekke ook saam
gevoer kan word. Ons is oortuig dat dit die proses
sal aanhelp as die gesprekke oor eenheid gevoer
word in die lig van ons gesamentlike roeping in ons
lande en ons gesamentlike geloof in die evangelie.

13 Raadpleging van gemeentes

9.2 Ons is intens bewus van die huidige onvermoë
van die gespreksvennote om self die gesprekke
weer op dreef en die onderhandelinge aan die
gang te kry. Ons is dankbaar vir die hulp van die
WGGK en in besonder die fasiliteerder dr Jerry

Agenda 2012

11.4 Ons is oortuig dat ’n kerklike waarheids-en
versoeningsproses in die familie van NG Kerke
ons gaan help om die kerkherenigingsprosesse te
laat vorder. Ons wil graag met die Familie hieroor
gesprek voer.
12 Die byeenbring van alle gereformeerde
kerke

13.1 Gemeentes is na die 2007 Algemene Sinode
geraadpleeg oor die Achterbergh-voorstelle. Ons
wil dit duidelik stel dat dit nie ’n stemming of
kwantitatiewe meningspeiling was nie. Ons het die
water in ’n raadplegende proses getoets.
13.2 Die Algemene Sinode is verbind om ons
gemeentes te raadpleeg en mettertyd te toets. Die
kerkverband moet hierdie pad saam kan loop. Dit
vra vir ’n proses waarin ons vorentoe beweeg
maar mekaar ook in liefde en respek hanteer.
14 Proses verder
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14.1 Die besluite van die Algemene Sinode 2011
oor die herstel van een kerkverband in die NG
Kerkfamilie het die status van beleidsbesluite vir
gebruik in die verdere verloop van die gesprek met
hierdie familie.
14.2 Hierdie besluite word deurgegee na die sinodes,
kerkrade en gemeentes vir kommentaar en verdere
aanbevelings. Die verdere gesprekke met kerkrade
en gemeentes is die verantwoordelikheid van elke
sinode / sinodale kommissie / sinodale diensraad
/moderamen en word in oorleg met die Moderamen
van die Algemene Sinode (plus ander kundiges) as
die lede van die taakspan vir kerkhereniging. Die
gesprekke gaan oor die volgende:
14.2.1 Die besluite oor kerkhereniging van die
Algemene Sinode 2011;
14.2.2 Die praktiese implikasies van elemente van
die proses soos gevisualiseer in hierdie besluite plus
die bepalings van Die Kerkorde (onder andere Artikel
36, 37 en 44) en die Algemene Sinode se besluit oor
’n moontlike konsensus of ’n tweederdemeerderheid
van kerkrade (in 1998 en 2002).
14.3 Daar word onderskeidend te werk gegaan na
afhandeling van hierdie gesprekke.
Die NG
Kerkfamilie is, sover moontlik, deel van die
onderskeidingsproses.
14.4 Die besluite van die Algemene Sinode 2011
word in beide bilaterale gesprekke asook
gesamentlike gesprekke met die kerke van die NG
Kerkfamilie bespreek.
14.5 Die toetsing van kerkrade en sinodes oor
“finale” of eindvoorstelle vir die herstel van hierdie
verband word gelaat totdat ’n behoorlike proses
van gesprekke met sinodes en gemeentes na die
oordeel van die Algemene Sinode of die
Moderamen van die Algemene Sinode plaasgevind
het.
14.6 Werklike kerkeenheid staan of val by die
wyse waarop dit op rings- en gemeentevlak
sigbaar word. Daarom moet ringe/ gemeentes
gemotiveer en konkreet gehelp word om na gelang
van hulle plaaslike omstandighede met die ander
ringe/ gemeentes van die NG Kerkfamilie in hulle
omgewing,
asook
binne
ander
samewerkingstrukture, daadwerklik saam te werk
asook eenheidstrukture te vestig.
Aangesien
hierdie ’n saak is wat binne die hele kerkverband
belangrik is, is dit ’n dringende prioriteit wat die
Moderamen in samewerking met en deur sinodes
en ringe moet hanteer.

15.1 Die Algemene Sinode besluit soos volg oor
die wyses waarop die instemming van en
approbasie deur die gemeente verkry kan word by
die
voorgestelde
wysiging
van
die
belydenisgrondslag van die NG Kerk en/of die
voorgestelde wysiging van die kerkverband by
moontlike eenwording van die Familie van NG
Kerke:
15.1.1. Voeg die volgende voetnota by Kerkorde
Art 44.1 “Vir die wyse waarop die besluit van
Kerkrade
oor
die
verandering
van
die
belydenisgrondslag van die NG Kerk hanteer word
ten einde die instemming en approbasie van
gemeentes met die besluit te verkry, sien Kerkorde
Regl 6: 6”
15.1.2. Verander die opskrif van KO Reglement 6
om te lees: “Reglement vir die Vermeerdering,
Kombinasie, Eenwording en Samesmelting van
gemeentes, en vir die Vorming van ŉ nuwe
Kerkverband.”
15.1.3. Voeg ŉ nuwe pt 6 by Kerkorde Reglement
6, met die opskrif “Die Vorming van ŉ Nuwe
Kerkverband”.
15.1.4. Die nuwe Reglement 6: 6 lees soos volg:
“6.1 Die kerkraad lê sy voorstel oor die
wysiging/handhawing
van
die
belydenis/kerkverband éérs aan die gemeente
voor vir die instemming van die belydende lidmate.
Nadat die instemming van twee derdes van die
lidmate verkry is, finaliseer die Kerkraad sy besluit
met ŉ tweederdemeerderheid, waarna die finale
besluit wéér op twee agtereenvolgende Sondae
aan die gemeente vir approbasie voorgelê word.
6.2 Die Kerkraad besluit om die instemming van
die gemeente soos in 6.1 hierbo genoem, op een
van die volgende twee wyses te verkry:
6.2.1 Die instemming van belydende lidmate word
per geslote stembrief
verkry tydens
’n
gemeentevergadering wat die kerkraad met die
belydende lidmate van die gemeente belê het en
waarvan daar by die erediens(te) op vier
agtereenvolgende Sondae vooraf kennis gegee is
van beide die vergaderdatum en die inhoud van
die voorstel.
By hierdie vergadering is twee
waarnemers deur die ring/sy gevolmagtigde
kommissie aangewys, teenwoordig. Die voorsitter
en skriba van die kerkraad tree op as ampsdraers
van hierdie vergadering.
6.2.1.1 Lidmate wat ŉ wettige verskoning het
waarom
hulle
nie
die
betrokke
gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul
stem vooraf per geslote stembrief uitbring. Hierdie
stemme word getel nadat die stemming op die
gemeentevergadering uitgebring is.

15 Approbasie by kerkeenheid
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6.2.2 Die instemming van belydende lidmate word
per geslote stembrief verkry wat persoonlik en
sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan
elke ongesensureerde belydende lidmaat van die
gemeente beskikbaar gestel word. Minstens 14
(veertien) dae moet na ontvangs toegelaat word vir
die inhandiging van die stembrief.
6.2.2.1 Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid
om toe te sien dat die voltooide stembrief die
kerkkantoor van die gemeente voor of op die
sperdatum bereik. Die stemtelling vind plaas in die
teenwoordigheid van twee waarnemers deur die
ring/sy gevolmagtigde kommissie aangewys.
6.3 Die tweederdemeerderheid van die gemeente
se instemming word bepaal deur die getal
uitgebragte stemme.
6.4 Die kerkraad kan met lidmate en die
kerkverband kan met gemeentes wat in die
minderheid gestem het en wat nie bereid is om
deel te word van die nuwe kerkverband nie,
onderhandel oor billike kompensering.
6.5 Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in
werking om kerkskeuring te voorkom.”
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15.2 Twee derdes van alle kerkrade moet hierdie
geapprobeerde besluit verkry.
15.3
Elke
sinode
moet
dan
met
tweederdemeerderheid tot kerkeenheid besluit.

’n

15.4 Nadat elke sinode afsonderlik met ’n
tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit
het, moet die Algemene Sinode dit ook met ’n
tweederdemeerderheid aanvaar (Art 43 en 44).
16 Sinodevorming
Aangesien strukturele eenheid op Algemene
Sinodale vlak noodwendig ’n langsame proses is,
kan sinodes wat daarvoor gereed is, wel
struktureel met mekaar verenig as sinodes sonder
om die bestaande kerkverbande prys te gee. Die
bedoeling
hiermee
is
ook
om
die
herenigingsproses op Algemene Sinodale vlak te
bevorder.
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8. UIT DIE ALGEMENE SINODE 2011

INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag is as inligting bedoel oor die aktuele sake
uit die Algemene Sinode. Dit word as gelese beskou. Daar word
slegs van die verslag kennis geneem.
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar oor die inhoud van
die besluite wil lewer, kan dit ook op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Tafelgesprekke vind na aanleiding van die aktuele sake plaas.

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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8. UIT DIE ALGEMENE SINODE 2011
’n Uittreksel uit die besluite van die Algemene
Sinode word in die Agenda opgeneem.
Die
nuwering is ter wille van die Agenda aangepas.
Die volgende indeling is gemaak:
Een:

Algemene sake van belang

Twee:

Bediening van bevryding

Drie:

Doop

Vier:

Huwelik en Saamwoon

Vyf:
Belhar en Kerkhereniging – opgeneem in
’n afsonderlike verslag

8.1

ALGEMENE SAKE

8.1.1

Aftree-ouderdom van predikante

Die Algemene Sinode besluit dat Beskrywingspunt
B.7 verwys word na die ATR vir verdere studie en
verslag aan die Algemene Sinode.
8.1.2
Armoede, werkloosheid en sosiale
ongeregtigheid
Die Algemene Sinode
Een:
spreek sy diepe kommer uit oor die hoë
vlakke van werkloosheid, armoede en sosiale
ongeregtigheid asook die groter wordende kloof
tussen ryk en arm en die invloed wat die faktore op
morele verval, misdaad en geweld in Suidelike
Afrika het.
Twee:
neem met dank kennis van die talle
projekte op die terrein van armoede-bekamping en
maatskaplike ontwikkeling waarby die verskillende
verbande van die kerk reeds betrokke is.
Drie:
besluit dat die stryd teen armoede en vir
sosiale ongeregtigheid ’n hoë prioriteit op die kerk
se agenda moet wees en versoek die Moderamen
om as ’n saak van dringendheid riglyne aan
gemeentes, ringe sinodes te gee hoe die kerk
verder by hierdie stryd betrokke kan wees .
Vier:
versoek die Moderamen dat in die
beplanning van die volgende algemene sinode
daaraan aandag gegee sal dat die sinodesitting
ook ’n leefstyl van soberheid sal weerspieël.
8.1.3
Bevoegdheid:
heidsraad

Algemene

Bevoegd-

Die Algemene Sinode
8.1.3.1 besluit
om
ŉ
Algemene
Bevoegdheidsraad (ABR) daar stel om alle sake
rakende bedieningsbevoegdheid namens die
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Algemene Sinode te hanteer
Die Algemene Sinode besluit verder
8.1.3.2 dat alle proponente, bedienaars van die
Woord in diens van gemeentes en die
kerkverband, ander persone met die bevoegdheid
van bedienaar van die Woord en emeriti by die
ABR registreer en dat ’n jaarlikse registrasiefooi
betaalbaar word.
8.1.3.3 om werkgewers te versoek om minstens
50% van die registrasiefooi vir ’n bedienaar van die
Woord/proponent/emeritus in diens van ’n
gemeente/kerkverband te betaal;
8.1.3.4 dat die jaarlikse registrasiefooi deur die
Bestuurspan van die Moderamen op aanbeveling
van die ABR en die ATF vasgestel word;
8.1.3.5 om op aanbeveling van die Tydelike ATR
die eerste lede van die ABR aan stel.
8.1.3.6 Die Algemene Sinode gee opdrag aan
die Moderamen om, nadat advies van die ABR en
die ATF ontvang is, die koördineerder/uitvoerende
amptenaar aan te stel.
8.1.3.7 Die Algemene Sinode skep ’n Sentrale
Kantoor vir Bevoegdheid soos verwoord in punte
5.1 (pt 6.5) en punt 7 van hierdie verslag.
8.1.4

Predikantebegeleiding: Sabbatstyd

8.1.4.1 Die
Algemene
Sinode
keur
die
vervanging van langverlof deur Sabbatstyd goed
soos uiteengesit en aanbeveel in BYLAAG 1.1:
SABBATSTYD
(5.
VOORGESTELDE
REGLEMENT
VIR
SABBATSTYD
(WAT
LANGVERLOF VERVANG).
8.1.4.2 Die Algemene Sinode besluit dat die
bogenoemde aanbeveling verwys word na die
ATR-werkswinkel.
8.1.5
Strukturering van die werksaamhed
van die Algemene Sinode: Wysiging van
Kerkorde Artikel 38
8.1.5.1 Die Algemene Sinode word uit 200
afgevaardigdes wat bestaan uit ’n gelyke aantal
predikante en ouderlinge/diakens saamgestel.
8.1.5.2 Die eerste honderd afgevaardigdes word
uit 10 persone per Sinode saamgestel.
8.1.5.3 Die
oorblywende
honderd
word
proporsioneel volgens die aantal belydende
lidmate van die Sinodes saamgestel.
8.1.5.4 Die Algemene Sinode vergader weer in
2013.

8.2

BEDIENING VAN BEVRYDING

8.2.1
Die Algemene Sinode bely met blydskap
die oorwinning van Jesus Christus oor al die
manifestasies van die duiwel, bose magte,
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boosheid en kwaad in hierdie wêreld.
8.2.2
Die Algemene Sinode aanvaar dat
hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle
sigbaar is nie, dat ons dikwels oorweldig is deur
hierdie boosheid wat groter is as onsself, ook juis
weens die swakheid van die mens, die verleiding
van die sonde en die gebroke werklikheid.
8.2.3
Die Algemene Sinode aanvaar daarom
dat ons as kinders van God nog steeds in ’n
geestelike stryd gewikkel is teen die boosheid in al
sy manifestasies in die wêreld, maar veral teen die
kwaad wat in elke mens skuil.
8.2.4
Die Algemene Sinode bevestig weer
eens dat dit van uiterste belang is dat die kerk sal
leef vanuit die geloofsperspektief dat, hoewel die
Bose gelowiges steeds bedreig soos ’n brullende
leeu en versoek soos ’n engel van die lig, die bose
deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus en
die uitstorting van God se Gees oorwin en aan
bande gelê is.
8.2.5
Daarom meen die Algemene Sinode dat
enige sogenaamde bediening van bevryding wat
die geloofswaarheid oor die lewe en werk van
Jesus en die Gees van God misken, geen
bediening van die evangelie is nie en ook geen
vryheid bring nie.
8.2.6
Die Algemene Sinode moedig daarom
alle gelowiges aan om deur die krag van die
Heilige Gees (in die gees van die oorwinning van
Jesus) die boosheid die stryd aan te sê deur
spesifiek te fokus op die genadige verlossingswerk
van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke
van Evangeliese gehoorsaamheid (liefde, genade,
vergifnis en versoening) sal vertoon.
8.2.7
Die Algemene Sinode aanvaar die
werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van
interpretasies en toepassing van die Bybelse
boodskap oor die bose en demone binne die NG
Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die
werklike en persoonlike aard van die duiwel en
demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die
Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders
interpreteer.
8.2.8
Die Algemene Sinode oordeel dat die
getuienis van leraars en lidmate van die NG Kerk
dat hulle in hulle bediening wel mense teëgekom
het van wie hulle oortuig was dat hulle deur bose
magte of demone gedemoniseer was – en ook
hulle getuienis dat ’n bediening van bevryding baie
van hierdie mense van kwellings, vreesagtigheid,
haat teenoor God en sy gebod bevry het – nie
sonder meer afgewys moet word nie. Die Sinode
aanvaar dat daar verskillende interpretasies is oor
die werklikheid al dan nie van gedemoniseerdheid.
Dit geld ook vir die interpretasie oor wie en wat
agter bepaalde bevrydinge lê.
8.2.9
In die lig daarvan is dit die oordeel van die
Algemene Sinode dat ’n bediening van bevryding as
’n buitengewone bedieningshandeling onder
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bepaalde voorwaardes toegelaat sou kon word
eerder as om dit geheel en al te verbied. Die
voorwaardes waaronder so ’n bediening toegelaat
sou kon word, hou in dat:
8.2.9.1 die bediening van bevryding as ’n
buitengewone bediening beoefen sal word en nie
as deel van ’n roetine-pastoraat nie;
8.2.9.2 dit onder toesig van en met rapport aan
die kerkraad en die ring gedoen word;
8.2.9.3 die persoon ook vir mediese evaluering
verwys moet word. Daar rus ’n swaar
verantwoordelikheid op persone wat so ’n
bediening beoefen om mense nie skade te
berokken deur siekte (onder meer psigiatriese
versteurings)
as
besetenheid
of
gedemoniseerdheid te behandel nie;
8.2.9.4 daar met sorg gewaak word teen ’n
animistiese verstaan van die skepping en teen die
neiging om te dink daar skuil magiese kragte in
sekere voorwerpe; teen lang konfronterende
gesprekke met bose magte, asook teen die
gepaardgaande triomfalisme wat straal uit
sensasionele byeenkomste van bevryding;
8.2.9.5 daar verreken moet word dat die Gees
van Christus in mense wat aan Christus behoort
en sy Naam bely, leef. Bedieningspraktyke wat die
algenoegsaamheid van die werk van Christus
minag en daarmee die gereformeerde belydenis
van die volkome verlossingswerk van die genadige
God in Jesus op die spel plaas, word afgewys.
8.2.10 Die Algemene Sinode besef dat die
verskillende kulture in ons land ons duidelik bewus
gemaak het van die veel-fasettige aard van die
siening oor die Bose; dat daar kontekste is waarin
daar ’n werklike vrees vir eksterne bose magte is
wat baie mense se lewens oorheers en dat hierdie
lewenservaring ernstig opgeneem behoort te word.
Die Algemene Sinode moedig daarom sy eie
ampsdraers en lidmate aan, wat in sulke kontekste
werk, om op verantwoorde wyse besondere
aandag hieraan te gee met die doel om die
radikale verlossingswerk van Christus met
oorgawe te verkondig.

8.3

DOOP

8.3.1

Doop

8.3.1.1 Die Algemene Sinode bevestig ons
gereformeerde oortuiging dat die Verbondsdoop
uitdrukking gee aan die grondwaarheid van die
Evangelie dat God se genade en trou te alle tye
ons gelowige aanvaarding daarvan voorafgaan en
selfs omsluit.
8.3.1.2 Die Algemene Sinode vra daarom
kerkrade en predikante om die gereformeerde
verstaan van die verbondsdoop met oortuiging en
deernis te verduidelik en te bevestig, ook aan

Agenda 2012

8. Uit die Algemene Sinode

lidmate wat ander oortuigings oor die doop huldig.
8.3.1.3 Die Algemene Sinode gee terselfdertyd
erkenning aan die feit dat Christelike kerke nie
almal dieselfde Doopbeskouing huldig nie, maar
dat ons nogtans saam met mekaar deel uitmaak
van die Kerk van Christus.
8.3.1.4 Die Algemene Sinode gee dankbaar
erkenning aan lidmate wat ten spyte van hulle
ander verstaan van die doop steeds lojaal bly aan
die kerkverband en wil hulle verseker dat hulle ’n
geestelike tuiste in die NG Kerk het.
8.3.1.5 Die Algemene Sinode vra opreg
verskoning vir lidmate wat op een of ander wyse
rondom die doop seergekry het, en nooi hulle uit
tot onderlinge gesprek waar daar op pastorale
wyse saam oor die saak gesels en gebid kan word.
8.3.1.6 Die Algemene Sinode verseker lidmate
wat die NG Kerk vanweë hulle doopverstaan
verlaat het, dat die NG Kerk ’n geestelik tuiste wil
wees vir alle kinders van die Here en nooi hulle
hartlik uit om hulle regmatige plek in hulle plaaslike
NG gemeente in te neem en saam te werk aan die
koms van God se koninkryk.
8.3.2

Doopherdenking/ herinnering

8.3.2.1 Vertrekpunte vir gesprek
Een:
Die Sinode is van oordeel dat die
gesprek en beredenering oor die gereformeerde
vertrekpunte van die doop deur die jare in die
Nederduitse Gereformeerde Kerk deurdag is en ’n
rykdom van teologie ontsluit.
Twee:
Die Sinode bevestig weer dat die
verbondsteologie
sentraal
staan
in
die
beredenering van doopherdenking of -herinnering.
Drie:
Die Algemene Sinode bevestig dat in
gehoorsaamheid aan die verbondsbelofte van
ouers, ouers en die kerk verantwoordelikheid moet
aanvaar vir die verbondsonderrig (kategese) van
hul gedoopte kinders sodat hulle gelei word tot ’n
toe-eiening van die heil (belydenisaflegging) wat
nie aan ’n bepaalde ouderdom gekoppel kan word
nie (soos tans in die kerkorde vasgestel word), en
versoek daarom die Taakspan Kategese om die
plek, aard en ouderdom vir belydenisaflegging te
ondersoek.
Vier:
Die Sinode besluit om niks by te voeg tot
die gesprek oor die doop, kindernagmaal en
kategese nie, maar wel net te fokus op die opdrag
oor doopviering.
8.3.2.2 Terminologie
Die Sinode besluit dat die kerk eerder die woorde
doopherdenking of doopherinnering sal gebruik.
8.3.2.3 Riglyne vir die herdenking/herinnering
Een: Die Sinode bevestig dat die heil altyd en in
alle omstandighede gevier moet word.
Twee:
Die Algemene Sinode wys lidmate
daarop dat die gereelde viering van die nagmaal
die primêre plek van viering is.

Agenda 2012

Drie: Die Algemene Sinode bevestig dat die
doopherinnering/viering nie as ’n her/weerdoop
interpreteer mag word nie, maar direk met die
verbonds-/christelike doop saamhang.
Vier:
Die Sinode besluit dat gemeentes
aangemoedig word om geleenthede te skep waar
doopherinnering of herdenking deel word van
lidmate en gemeentes se verhaal.
Vyf:
Die
Sinode
beveel
aan
dat
sakramentsviering ’n groter rol binne liturgie,
kategese en die erediens sal speel.
Ses:
Dit staan Kerkrade ook vry om toepaslike
rituele te vestig wat die behoefte van sulke lidmate
opvang om simbolies uitdrukking te gee aan hulle
sterwe en opstanding saam met Christus. Hierdie
rituele is nie Sakramente nie en vervang nie die
Verbondsdoop nie.
8.4

HUWELIK EN SAAMWOON

8.4.1

Huwelik en saamwoon

8.4.1.1 Die Algemene Sinode neem kennis van
die verslag en spreek sy waardering uit vir die
kommissie se eerlike poging om verantwoordelik
met hierdie kontekstuele saak om te gaan.
8.4.1.2 Die Algemene Sinode besef dat die
huwelik soos ons dit vandag ken die produk van
eeue se ontwikkeling is. Daarom kan sommige
huweliksgebruike soos in die Bybel beskryf,
byvoorbeeld leviraatshuwelike en die vrou as
besitting, nie sonder meer dien as riglyne vir hoe
Christelike huwelike vandag behoort te wees nie.
8.4.1.3 Die Algemene Sinode erken dat
saamwoonverhoudings (wat die seksuele insluit)
vandag ŉ werklikheid in die samelewing is. Daar is
verskillende redes waarom mense saamwoon.
Sommige mense woon saam omdat hulle seksuele
eksklusiwiteit nie as ’n belangrike aspek van ’n
verhouding beskou nie. Hierdie verhoudings is
weens die nie-permanente en selfsugtige aard
daarvan, eties onaanvaarbaar.
8.4.1.4 Die Algemene Sinode is bewus daarvan
egter dat daar ander redes is waarom ander pare
saamwoon. Sommige woon saam met die
argument dat hulle die huwelik hoog ag en daarom
seker wil maak dat hulle in alle opsigte by mekaar
pas, ook wat die seksuele betref, voordat hulle
trou. Hierdie verhoudings reflekteer in baie opsigte
die Bybelse waardes van liefde, respek en
eksklusiwiteit en kan dus nie sonder meer afgewys
word nie.
8.4.1.5 Die Algemene Sinode is nogtans daarvan
oortuig dat die historiese ontwikkeling van die
huwelik in die Bybel en in die geskiedenis vir ons
duidelike riglyne bied van wat ’n Christelike
huwelik is: ’n vaste, formele ooreenkoms tussen
twee persone van die teenoorgestelde geslag om
hulle lewens in alle opsigte met mekaar te deel in
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’n lewenslange verbintenis waarin seksualiteit ’n
eksklusiewe karakter dra, geseën of bevestig deur
die kerk, gesluit in die teenwoordigheid van
getuies, sover as moontlik in die gemeenskap van
gelowiges en verkieslik erken deur die staat as ’n
wettige huwelik.
8.4.1.6 Die Algemene Sinode oordeel dat, in die
lig van bostaande, gelowiges met reg die huwelik
’n gawe van God noem en dat seksuele
gemeenskap buite so ’n vaste, formele
ooreenkoms nie aan Christelike riglyne voldoen
nie.
8.4.1.7 Die Algemene Sinode beskou die
reëlings van mediese fondse en pensioenskemas
wat voordele van mense ontneem wanneer hulle
na die dood van ’n eggenoot/eggenote weer in die
huwelik tree, as eties problematies en onderneem
om nogeens met die betrokke owerhede hieroor in
gesprek te tree.
8.4.1.8 Die Algemene Sinode wil mense wat in ŉ
etiese saamwoonverhouding leef en dus die
Christelike norme vir die huwelik uitleef,
aanmoedig om die verbintenis nog vaster te maak
deur die kerklike en staatkundige aspekte ook in
plek te kry.
8.4.1.9 Bostaande besluite word nie afsonderlik
nie, maar deurgaans as ’n eenheid beskou oor die
kerk se standpunt ten opsigte van die saamwoon
van ongetroudes.
8.4.1.10 Die Algemene Sinode aanvaar dat al die
implikasie rondom die bevestiging van ’n enkel
kerklike huweliksverbintenis nog nie uitgeklaar is
nie en daarom op hierdie stadium nie ten gunste
van so ’n reëling nie.
8.4.2
Huwelik
versorging

en

saamwoon:

Pastorale

Die Sinode versoek leraars om in pastorale
hantering van pare-in-verhouding, hulle met
deernis te begelei van onvolledige verbintenisse
na die omvattende, Bybelse verbintenis van die
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Christelike huwelik, en hierdie ideaal nooit af te
water nie.
8.4.3 Huwelik: Rol en plek
8.4.3.1 Die Algemene sinode bevestig die plek
en waarde van die Christelike huwelik in die kerk
en die gemeenskap en motiveer leraars en lidmate
om die duursaamheid daarvan te bevorder.
8.4.3.2 Die Algemene sinode versoek leraars en
lidmate om gesonde huwelike aktief te bevorder en
moeite te doen met huweliksvoorbereiding en
huweliksverryking, omdat die idee en praktyk van
huwelike verskraal het.
8.4.3.3 Die
Algemene
Sinode
motiveer
gemeentes om jaarliks op die tweede Sondag van
Februarie wêreldhuweliksdag te vier.
8.4.4 Huwelik en Saamwoon: Opdragte
8.4.4.1 Die Algemene Sinode verwys vir
ondersoek na ’n kommissie die vraagstuk van die
veranderende seksuele raamwerk en seksuele
waardes van ons gemeenskappe.
8.4.4.2 Die Algemene Sinode word versoek om
’n huwelikskursus te ontwikkel wat aan die jeug en
ander vrywillig bedien word in die jaar na belydenis
aflegging. Die oorsprong van huweliksprobleme
word dan aangespreek en word die simptome
(soos saamwoon) voorkom. Tans is die leiding vir
die huwelik nie voldoende nie en word voorbeelde
van ouers en die media slaafs nagevolg.
8.4.4.3 Die Algemene Sinode gee opdrag aan
die Moderamen om weë te soek waarin daar met
die staat en ander rolspelers in gesprek getree
word om wyses te vind waar daar nie teen persone
gediskrimineer word op grond van die voortgaande
voordele verbonde aan mediese fondse en
pensioenskemas nie.
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INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Hierdie inligting bring hulde aan die nagedagtenis van
wyle ds Albert de Jongh, dr Henry Kilian, ds Peter Louw, ds Roelof
Steyn en ds Peter Louw.
Punt twee:
dank.

Die Voorsitter lei die vergadering in ’n gebed van

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen

84

Agenda 2012

9. In Memoriam

9. IN MEMORIAM
9.1

DS ALBERT DE JONGH
1927 TOT 2010

ALBERTUS JACOBUS DE JONGH is op 5 Mei
1927 op die skilderagtige dorpie Bethulie digby die
Oranjerivier gebore.
Sy vader was Jurgen
Jacobus de Jongh, ’n polisieman, en sy moeder
Johanna Bradfield. Hulle het later na Middelburg
(Kaap) verhuis, waar Albert in 1934 begin
skoolgaan het totdat sy vader in 1937 na Pretoria
verplaas is. Van 1941 tot 1945 was hy ’n leerling
aan die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria,
waar hy gematrikuleer het. Hy het uitgeblink in
rugby, atletiek en was in die Voortrekkers.

Oktober 1994 emeritaat aanvaar het. Op 7 Maart
1959 is hy met Alice May Neethling getroud, en uit
die huwelik is drie kinders gebore (twee seuns en
’n dogter.)
Na sy aftrede het die egpaar hulle op Hartenbos
gevestig, waar hy ouderling van die gemeente
Hartenbos was. Hy was lief vir rolbal en die
egpaar was geliefde inwoners op die aftreedorp.
Ds Albert is op 4 September 2010 oorlede en daar
was oral dankbaarheid vir sy mooi lewe van
naastediens. Dr Gerdrie van der Merwe VDM.

9.2

DR HENRY KILIAN
1942 TOT 2008

IVOR HENRY RUDOLPH KILIAN is op 16
Januarie 1942 op Vryheid in Natal gebore. Sy
vader was Ivor Horace Francesco Kilian, ’n
ouditeur van beroep, en sy moeder Emelia
Francina Nel. Henry het skoolopleiding in 1948
aan die Laerskool Vryheid begin, daarna was hy ’n
leerling op Kroonstad (1950 - 1954), Irene (1952)
en die Afrikaanse Hoër Seunskool Pretoria (1956 1960), waar hy gematrikuleer het.

Albert het geroepe gevoel om predikant te word en
het in die Staatsdiens gewerk terwyl hy buitemuurs
gestudeer en die BA-graad in 1951 behaal het.
Daarna het hy sy studies aan die Fakulteit
Teologie (Afdeling B) voortgesit, waar hy die
graad BD voltooi en op 24 November 1955 as
proponent gelegitimeer is. Sy BD-skripsie was
oor: “Die rol van verenigings in die kerk.” Albert is
op 13 Oktober 1956 met handoplegging in die
gemeente Letsitele in die Laeveld ontvang en
bevestig. Hier was hy betrokke met die bou van ’n
pastorie en kerksaal. Op 26 Maart 1960 het hy
leraar by die gemeente Kampersrus by Hoedspruit
geword, ook ’n nuwe gemeente waar hy ’n pastorie
gebou het.
Hierna het sy pad na die Wes-Transvaal geloop,
waar hy op
15 Maart 1963 leraar van die
gemeente Schweizer-Reneke geword het. Op 3
Desember 1966 is hy in die gemeente Port Natal in
Durban bevestig. Na agt jaar in Natal het hy ’n
beroep na die gemeente Belfast aanvaar, waar hy
op 13 Oktober 1974 bevestig is. Hy het dié
gemeente twintig jaar lank bedien, totdat hy op 13
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Henry het geroepe gevoel om predikant te word en
het aan die Universiteit van Pretoria die BA-graad
verwerf terwyl in die Staatsdiens in Pretoria
gewerk het. Na die verkryging van sy graad het hy
aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit
Teologie gestudeer. In 1967 het hy die BTh-graad
ontvang, en in 1972 die MTh-graad met tema:
“Kategese in die NG Kerk van Afrika.” Op 32jarige leeftyd in 1976, het hy die DTh-graad
verwerf met die proefskrif: “Die kerklied en die
swart Afrika-kerke.” Hy kon vlot Afrikaans, Engels
en Zoeloe praat en kon homself help in Duits en
moderne Grieks.
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Aan die begin van Desember 1968 is hy op
Stellenbosch as proponent gelegitimeer en het hy
hom as sendeling beroepbaar gestel.
Op 2
Februarie 1969 is hy met handoplegging in die
NKGA Hendrina ontvang en bevestig. Hier het hy
die Gloria-kerkgebou help bou, wat tot vandag toe
’n baken is. Op 30 November 1975 het hy leraar
van die NG gemeente Naboomspruit geword, waar
hy ’n dekade lank gewerk het. Aan die begin van
1985 het hy na die gemeente Witbank-Klipfontein
verskuif, waar hy 22 jaar lank wonderlike werk in
die gemeente verrig het. Met sy emeritaat op 11
Februarie 2007 het ds Louis Cloete ’n groot
waarheid gespreek toe hy gesê het: “Ek glo Henry
Kilian sal brandstapel toe gaan vir die Woord."
Dr Henry Kilian is op 19 Desember 1970 met Maria
Louisa van Slanke (later dr Laura) getroud. Hulle
het twee kinders: Ivor en Ann.
Poppie Rabie-Snyman skryf: ’n Toegewyde
predikant en ’n lieflike mens, dr Henry Kilian, het
op Vrydag 1 Augustus 2008 in die ouderdom van
66 jaar in die Akasia-hospitaal, Pretoria aan ’n
hartaanval beswyk na ’n galblaasoperasie en ’n
siekbed van 35 dae. Hy is op 6 Augustus 2008 ter
ruste gelê langs sy seun Ivor, wat op 2 Augustus
2002 gesterf het. Meer as 500 mense het die
treffende diens bygewoon wat deur dr Willus
Knipe, ’n oud-kollega van Naboomspruit, gelei is.
Verskeie persone het hulde gebring: Prof Mariana
Kruger (susterskind van dr Laura), namens die
familie en vriende. Pastoor Albert Masango, ’n
Zoeloesprekende en toordokter wat onder dr Henry
sy bediening die Here gevind het, het namens die
Hadassa-Bybelskool op roerende wyse hulde aan dié
man gebring wat sedert ses jaar gelede baie mense
se voete op die hemelpad geplaas het. Mnr Danie
Veldsman, ’n swaer van dr Henry, het die bedankings
namens die familie gedoen.
Dr Henry Kilian se lewe word deur die Woord
saamgevat: “Maar al is my lewe vir my kosbaar,
reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net
my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek
van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit
is om die evangelie van God se genade te
verkondig” (Handelinge 20:24).

9.3

DS PETER LOUW
1928 TOT 2011

PETER ULRICH LOUW is op 2 Oktober 1928 in
Kensington, Johannesburg gebore. Sy vader was
Johan Jacobus Louw, ’n eiendomsbestuurder van
JCI en sy moeder Talfaart Johanna Raubenheimer
’n huisvrou.
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Hy het vanaf 1935 tot 1942 skoolgegaan by die
Laerskool Louw Geldenhuys en toe vanaf 1943 tot
1946 by die Hoërskool Helpmekaar. Hy het in
1947 aan die Volkskool Heidelberg gematrikuleer.
Gedurende die skooljare was hy voorsitter van die
ACSV, 'n prefek en ’n kranige atleet. Hy was
onder ander die 440 tree-rekordhouer.
Voordat hy vanaf 1975 (op 50 jarige ouderdom)
met sy teologiese studies aan Stellenbosch begin
het, het sy lewe verskillende draaie gemaak.
Vanaf 1948 tot 1950 was hy aan die Onderwysers
Kollege op Wellington en in 1951 aan Rhodes
Universiteit waar hy met BA begin het. Tussen
1961 en 1964 was hy ’n onderwyser, 1965 tot
1970 personeel bestuurder en tussen 1971 en
1974 ’n dosent aan die Tegniese Kollege. Hy het
intussen by UNISA sy BEd in 1972 voltooi en in
1974 die Hoër Onderwys Diploma. In 1974 het hy
die BTh by Stellenbosch voltooi.
Peter is in November 1978 by Stellenbosch
gelegitimeer. Sy gemeente bediening het op 17
Januarie 1979 in Louisvale begin. Daarna is hy op
19 Junie 1982 na Boksburg-Oos en op 15 Maart
1986 na Ogies.
Hy emeriteer op 3 Desember 1989 op die
ouderdom van 61 jaar - om voltyds ’n
evangelisasie bediening te kan doen. Hy het toe in
meer as 200 gemeentes opgetree met spesiale
dienste en konferensies.
Hy en Elaine Helen Lancaster is op 9 Mei 1968
getroud. Hulle het vyf seuns gehad - Ulrich
(gebore 21 Januarie 1969), Stephen (gebore 12
Januarie 1970), Johan (gebore 12 Augustus 1971),
Frederick (gebore 29 Oktober 1973) en Ferdinand
(gebore 4 Mei 1976).
Sy MTh verhandeling was: Gebed in die Ou
Testament
met
besondere
verwysing
na
liggaamsbelewing gedurende gebed. Hy het ’n
aantal "Nugget"-boekies die lig laat sien, naamlik:
Nugget se ervarings, Nugget se bobbejaanstreke,
Nugget die held sowel as Nugget en die seekat.
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9. In Memoriam

Die prioriteit was om die blye evangelie te
verkondig. Hy sterf of 21 Julie 2011 en sy seun sê
van hom: ’n Man wat die Here liefhet met sy hele
wese.

9.4

DS ROELF STEYN
1932 TOT 2010

ROELF PETRUS GERHARDUS STEYN is op 15
Desember 2010 oorlede, skaars twee maande na
sy vrou René se afsterwe. As egpaar was hulle
baie na aan mekaar en is ook gou na mekaar
oorlede.

Hy het aan die Universiteit van Pretoria gestudeer.
1950 tot 1952 vir die BA graad en 1953 tot 1955 vir
die BD graad, waarna hy in 1956 gelegitimeer is.
Hulle eerste gemeente was Wakkerstroom, waar
hy op 22 Mei 1957 as predikante bevestig is. Daar
het hy tot 1961 gearbei, waarna hy nog vyf
gemeentes bedien het. Hulle was Zwartruggens 1961 tot 1965, Piet Retief - 1965 tot 1968,
Stilfontein-Sentraal
1968
tot
1974,
Bezuidenhoutsvallei - 1974 tot 1980 en WitbankSuid 1980 tot 1991.
Hy is op 13 September 1932 in Brakpan gebore.
Sy vader - David Johannes - was ’n boer en sy
moeder - Aletta Catharina Hattingh - was ’n
huisvrou.
Hy het by die Laerskool Biesiesvlei (1939 tot 1945)
en die Hoërskool Lichtenburg (1946 tot 1949)
skool gegaan.
Hy het matriek geslaag met twee onderskeidings in Latyn en in Natuur en Skeikunde. Die tema vir
sy proponents-verhandeling was “Jesus Christus
... wat neergedaal het ter helle.”

Hy het reeds op 31 Maart 1991 geëmeriteer na
vier-en-dertig (34) jaar in die bediening. Sy hoof
motivering was om plek te maak vir die talle
proponente wat ledig op die markplek rondgestaan
het.
Hulle het na aftrede na Pretoria verhuis en was
meelewende lidmate van die gemeente PretoriaFaerie Glen.
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Hy is op 9 Februarie 1957 met Caroleen René van
Niekerk getroud. Hulle het vier kinders gehad,
naamlik Elisabeth (gebore 23 September 1958),
David Johannes (gebore 4 Augustus 1960), Roelof
Petrus Gerhardus (gebore 22 Junie 1970) en
Aletta Catharina (gebore 13 September 1972).
Ds Roelof Steyn se prioriteit vir die bediening was:
Om altyd ’n pastor te probeer wees.
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