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VOORWOORD 

 

 
Ontvang hiermee die agtergrond tot die gesprekke van die Sinode-familie vir die drie dae 
gedurende Oktober 2014. 
 
Die bede van die Sinodale Diensraad is dat elke afgevaardigde sal terugkyk op 'n 
geleentheid wat die moeite werd was, waar verhoudinge gebou is, waar die Woord elkeen 
geïnspireer het om met nuwe visie en toewyding terug na die gemeentes te gaan.  Mag 
elkeen hierdie entoesiasme deur die Gees van die Here ervaar. 
 
Vanjaar se sitting is so midde in die termyn van vier jaar van hierdie Sinodale Diensraad.  
Lees van die vordering wat gemaak is.  Die sake wat hanteer is, is die sake wat deur die 
sinodesitting op die tafel gesit is. 
 
Die Sinodale Diensraad nooi elkeen om saam te kom op die pad waar die Kerk van die 
Here Jesus Christus die sout of lig vir die wêreld is. 
 
Elke afgevaardigde kry 'n gedrukte Agenda.  Skryf maar daarin, vou die bladsye, maak dit 
jou eie.  Dit is iets van 'n ouer manier van doen, maar bruikbaar tydens die geleentheid.  
Tydens die sitting gaan ons fisies met mekaar kontak maak en verhoudinge bou.  Dit is tog 
die besigheid van die Kerk. 
 
Lees al die verhale en kom skryf saam aan nog 'n hoofsltuk in die geskiedenis van die 
Sinode-familie. 
 
 
 
Ds HJ van der Schyff 
Uitvoerende Amptenaar 
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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 N4 Witbank (eMalahleni) snelweg die Solomon 
Mahlangu-rylaan-afrit (voorheen Hans Strydom) te neem.  Nadat die pad bokant die N1 Pietersburgpad 
(Polokwane) verby is, word by die eerste verkeerslig links gedraai.  Volg dan die kaart verder. 
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Posadres:  Posbus 60303, Pierre van Ryneveld, 0045

Straat Adres:  Baltimorestraat, Pierre van Ryneveld, 0045

Kerkkantoor:

Telefoon +27 (0)12 662 1708

Faks       +27 (0)12 662 0104

E-Pos:  pierre@mweb.co.za

Straatadres:   Baltimoreweg 14, Pierre van Ryneveld 
Telefoon:        012 662 1708 
Koördinate:   S 25°50'14.46"   O 28°14'36.224" 
 (-25.837352 | 28.243396) 
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SINODELIED 
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PROGRAM 2014 
 

 

Sondag 19 Oktober 2014 
 
15:30 Registrasie begin (tot 16:45) 
 
17:00 Ons Sinode-familie is saam 
 Welkomswoord  
 Funksionering van die Sinode 
 Konstituering 
 Praktiese reëlings en wyse waarop 

Sinode funksioneer 
 Groet aan tafels en verhoudingsbou 
 
17:45 Ligte aandete 
 
18:30 Nagmaalsdiens  
 
19:45 So werk die Sinode-familie 
 In Memoriam 
 
20:30 Verdaging 
 
 Verhelderingsgesprek Artikel 1 proses 
 
 

Maandag 20 Oktober 2014 
 
08:15 Tafelleiers vergader 
 
09:00 Toewyding 
 Terugvoer oor die vorige aand 
 Fokus Predikante 
   
11:00 Teetyd 
 
11:30 Fokus Predikante 
  
13:00 Etenstyd  
 

14:00 Fokus Predikante 
   
15:45 Koffietyd 
 
16:15 Algemene Sinode 2013 
 Notule dag Een 
  
18:00 Aandete 
  
19:00 Fokus Netwerke 
 
21:00 Verdaging 
 Gesprekke oor die stemming in verband 

met Artikel 1 
 
 

Dinsdag 21 Oktober 2014 
 
08:00 Tafelleiers vergader 
 
09:00 Toewyding 
 Terugvoer oor die vorige dag 
 Fokus Netwerke 
 
11:00 Teetyd 
 
11:30 Fokus Netwerke 
 Notule dag Twee 
 Onafgehandelde sake 
 Terugvoer oor die sitting 
 Bedankings 
 Toewyding 
 
13:25 Verdaging  
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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. 
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WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bepaling 31 
Werksaamhede van die Sinode 
 
31.1   Die Sinode fokus op werksaamhede wat slegs die Sinode kan doen 

met betrekking tot: 
 
31.1.1  predikante en hulle bediening; 
 
31.1.2  die kerkverband (gemeentes, ringe, ander Sinodes, die Algemene 

Sinode) en ander Kerke; 
 
31.1.3   die breër gemeenskap veral in ons sinodale gebied. 
 
31.2   Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en skep strukture om hieraan 

uitvoering te gee. 
 
31.3   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 ...... 
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1.  ONS SINODE-FAMILIE IS SAAM 
 
 

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

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 1.11.5 Die Voorsitter verklaar die vergadering wettig 
gekonstitueerd. 
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1.  ONS SINODE-FAMILIE IS SAAM 
 
 

1.1 WELKOM 
 
1.1.1 Welkom by die dertiende gewone 
vergadering van hierdie Sinode.  Dit alles het op 2 
November 1979 begin en as die drie buitengewone 
sinodesittings ook bygetel word, is dit die sestiende 
keer dat die Sinode-familie so saamkom. 
 
1.1.2 Sedert 1999 het ons mos doelbewus 
begin klem lê op skrifgedeeltes soos Efesiërs 2 
vers 19 wat van die Kerk as die familie van God 
praat.  Hierdie geloofs-familie rig dan juis die 
sinodesitting so in dat dit 'n familie-fees kan wees. 
 
1.1.3 Tydens so 'n sitting kom die familie 
sigbaar bymekaar.  Dit 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 
te vergader om mekaar te bemoedig en op te bou. 
 
1.1.4 Die sinode-
sitting is verder 'n 
vergadering van 
gemeentes:  Daarom 
vra ons Familiereëls dat 
elke gemeente deur 
minstens een predikant 
en een ouderling/ diaken 
verteenwoordig sal 
wees. 
 
1.1.5 Die sinode-
sitting word so gereël, 
dat maksimale 
deelname van al die 
afgevaardigdes verseker word.  Daarom word 
rondom ronde-tafels gesit en genoeg tyd vir tafel 
gesprekke word as ononderhandelbaar beskou.  
Enige persoon kan dus deelneem.  Ons gebruik ook 
Indekskaarte, waarop enigeen, ter enige tyd iets kan 
skryf oor sake, wat ter tafel of nie ter tafel is nie.  Die 
Sinodale Diensraad hanteer dit ter gelegener tyd. 
 
1.1.6   Ter wille van die familie-wees word titels 
nie in die verslae of op die naamkaartjies gebruik 
nie. 
 
1.1.7 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. 
 
1.1.8 Juis waar tydens die sitting 'n stemming 
moet plaasvind in verband met die voorgestelde 

Artikel 1, beaam ons die Moderamen se oproep:  
"Die beroep van die Algemene Sinode op lidmate 
en vergaderinge om hierdie proses van 
besluitneming in 'n gees van gebed, onderskeiding 
van die wil van God, en in wedersydse respek en 
liefde te onderneem, moet deurentyd ernstig 
opgeneem word.  Die voorstel wil op geen wyse 
lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge tot 'n 
bepaalde standpunt oor Belhar, hetsy ten gunste 
daarvan of daarteen, dwing nie (die keuse daaroor 
geskied na eie oortuiging en in vryheid)." 
 
1.1.9 Omdat ons 'n kerklike byeenkoms is, wil 
ons geloofsonderskeidend te werk gaan.  
Daardeur wil ons die lig van die Bybel oor elke 
saak laat skyn.  Daarmee saam vra ons ook wat 
die konteks ons leer en wat ander mense oor die 
spesifieke saak sê. 
 
 

1.2 TEOLOGIESE BESINNING 
 
1.2.1 Die Sinode het vir hierdie werkswyse 
gekies na aanleiding van 'n teologiese besinning 
van Kerkwees in ons tyd. 
 
1.2.2 Tydens hierdie besinning is daar saam 
ooreengekom oor onder andere ons 
uitgangspunte, waardes, visie, 'n proses en 'n 
slagspreuk. 
 
 

1.3 ONS UITGANGSPUNTE 
 
1.3.1 Die Sinode is die sigbare uitdrukking van 
die wesenlike eenheid van die Kerk.  Dit word 
bepaal deur:  (a) die Gereformeerde Skrifverstaan 
en (b) die drie Gereformeerde belydenisskrifte 
 
1.3.2 Die Sinode gebruik die familiemetafoor 
om 'n klimaat te skep waarbinne ons in ons tyd 
sinvol Kerk kan wees. 
 
1.3.3 Elke kerkvergadering (gemeente, ring, 
Sinode en Algemene Sinode) het 'n eie funksie; en 
die Sinode doen slegs wat die Sinode behoort te 
doen. 
 
1.3.4 Hoe verder 'n vergadering van 'n 
gemeente verwyder is, hoe minder permanensie 
en struktuur behoort dit te hê. 
 
1.3.5 Die wesenlike van kerkwees is dat die 
Kerk in verhouding staan met God 
homself/haarself en die wêreld.  Hierdie aspekte 
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behoort in elke werksaamheid van die Sinode 
gestalte te kry. 
 
1.3.6 Die Sinode fokus op gesonde 
gemeentes, veral in ons gebied, in diens van die 
koms van die Koninkryk. 
 
 

1.4 ONS WAARDES* 
 
1.4.1 Ons wil voor God leef soos Jesus ons 
geleer het. 
 
1.4.2 Ons wil besluite neem wat berus op die 
Bybel en ons belydenis. 
 
1.4.3 Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, 
liefdevolle verhoudings met mekaar leef. 
 
1.4.4 Ons wil sensitief wees vir die 
veranderende manier waarop mense die wêreld 
verstaan en daarin leef. 
 
1.4.5 Ons wil ruimte maak vir God se ryke 
verskeidenheid van mense en gemeentes. 
 
1.4.6 Ons wil met God se liefde uitreik na die 
nood van die wêreld. 
 
1.4.7 Ons wil groei in verhoudinge met 
gelowiges van ander Kerke. 
 
(*  Die huidige redakteur van die Kerkbode, Neels 
Jackson, het vir ons die aanvanklike bewoording 
van die waardes nuut geformuleer.) 
 
 

1.5 ONS VISIE EN SLAGSPREUK 
 
1.5.1 Die Oostelike Sinode het as visie 
geformuleer dat dit die Kerk se wesenlike taak en 
roeping is om  God drie-enig te aanbid, mekaar 
onderling te versorg en om getuienis in die 
wêreld te lewer.  Ons-is-daar-vir-God;  ons-is-daar-
vir-mekaar en ons-is-daar-vir-die-wêreld. 
 
1.5.2 Uiteindelik is die bestaan van die Sinode 
saamgevat in 'n slagspreuk.  Hierdie slagspreuk sê 
kortliks vir die gemeentes, wat die Sinode doen en 
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 bewoord: 
 

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei ...... 
 
 

1.6 ONS SIKLUS VAN 
SINODESITTINGS 
 
1.6.1 Die Sinode het op hierdie siklus besluit 
sodat daar geleentheid kan wees om die 
werksaamhede binne 'n haalbare termyn te doen.  
'n Termyn is dan die tydperk (ongeveer) vier jaar 
wat strek vanaf die verkiesing van die Sinodale 
Diensraad tot die volgende verkiesing van 'n nuwe 
Sinodale Diensraad.  Gedurende hierdie termyn 
kan veskillende sinodesittings plaasvind. 
 
1.6.2 Na die verskiesing van die nuwe 
Sinodale Diensraad word die prioriteitsake vir die 
termyn bepaal.  Dit word projekmatig gedoen aan 
die hand van die eie taak van die Sinode. 
 
1.6.3 Die eerste gewone sinodesitting van die 
termyn is om vordering te toon en ook persone te 
werf om saam te werk.  Klem word op die verhale 
van die gemeentes gelê. 
 
1.6.4 Tydens die tweede gewone sinodesitting 
van die termyn word 'n nuwe Sinodale Diensraad 
aangewys en die afgevaardigdes begin om sake 
vir die nuwe termyn op die tafel te plaas.  Daar kan 
ook buitengewone sinodesittings wees. 
 
1.6.5 Die huidige termyn word beïnvloed deur 
die ritme van die Algemene Sinode se sittings;  die 
proses in verband met Belhar; sowel as projekte 
wat reeds op die tafel is.  Die sinodesittings tydens 
hierdie siklus vind gedurende 2012, 2014 en 2016 
plaas. 
 
 

1.7 ONS DENKE OOR GEMEENTES 
EN DIE SINODE 
 
1.7.1 Hierdie denke is gekleur deur die wyse 
waarop ons elke kerkvergadering se fokus sien.  
Dit is die vergaderinge van die Algemene Sinode, 
die Sinodes, die ringe en die gemeentes. 
 
1.7.2 Elk van die verskillende kerkverga-
deringe het 'n eie fokus.  Hulle het ook 'n 
spesifieke funksie wat nie deur die ander 
vergaderinge verrig kan word nie.  Die Algemene 
Sinode bepaal beleid, die Sinodes ondersteun, 
die ringe bou verhoudinge en die gemeentes 
doen die werk op plaaslike vlak.  Die skets dui elk 
van die vergaderinge so fokusse aan. 
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1.7.3 Vir ons as Sinode vind kerkwees primêr 
in die gemeentes plaas.  Daarom dat ons fokus op 
gesonde gemeentes in diens van die koms van 
die Koninkryk.  Dit is gesonde gemeentes wat 'n 
verskil in hulle omgewing maak. 
 
1.7.4 Gemeentes moet soos blomme in 'n kelk 
wees.  Die Sinode het doelbewus gekies teen 'n 
hiërargiese struktuur waar elk vergadering 
dieselfde sake hanteer.  Die tradisionele siening 
van 'n hiërargiese struktuur waar elke funksie van 
"bo" tot "onder" herhaal en voorgeskryf word, is 
omgekeer.  Byvoorbeeld Algemene Jeugkom-
missie, Sinodale Jeugkommissie, Ringsjeug-
kommissie en Kerkraadsjeugkommissie – soos in 
die skets.  Nie meer 'n piramide nie, maar 'n kelk, 
waarin die blomme (gemeentes) geplaas kan word. 
 

 

1.7.5 Die gemeentes bestaan nie ter wille van 
die ander kerkvergaderinge nie.  Elke vergadering 
het 'n eie fokus en funksie.  (Die ring, Sinode en 
Algemene Sinode moet juis voedingstowwe vir die 
blomme voorsien.) 
 
 

1.8 ONS TAAK AS SINODE 
 
1.8.1 Hierdie verstaan van die kerkverband het 
gelei tot die samevatting van die taak van die 
Sinode, soos dit in die Familiereëls beslag kry.  Die 
huidige Bepaling 31 lui: 
 
Werksaamhede van die Sinode 
 
31.1  Die Sinode fokus op werk wat slegs die 
Sinode kan doen, met betrekking tot: 
 
31.1.1  predikante en hulle bediening; 
 
31.1.2 die kerkverband (gemeentes, ringe, 
ander Sinodes, die Algemene Sinode) en ander 
Kerke; 
 
31.1.3  die breër gemeenskap, veral in ons 
sinodale gebied. 
 
31.2  Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en 
skep strukture om hieraan uitvoering te gee. 
 
31.3  Elke saak op die Sinode se tafel word 
volgens die punte hierbo beoordeel.  Indien dit 
daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde 
hanteer. 
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1.8.2 Die proses van die Sinode 
 
1.8.2.1 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. 
 
1.8.2.2 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 en uiteindelik word hierdie 
uitkomste geëvalueer. 
 

 
 
1.8.2.3 Prioriteite word bepaal deur 'n saak aan 
'n aantal kriteria te meet.  Eerstens word Bepaling 
31 gebruik om te bepaal of die Sinode hieraan 
aandag behoort te gee.  Tweedens word die 
matriks belangrik- nie-belangrik en dringend – nie-
dringend gebruik om die prioriteitsorde te bepaal. 
 
1.8.2.4 Daar word uitvoering aan hierdie 
prioriteite gegee deur van die projekbenadering 
gebruik te maak, wat die volgende insluit: 
 
'n Projek het 'n begin en 'n einde 
'n Spesifieke begroting word toegeken 
Bepaalde uitsette word beplan 
Dit word telkens geëvalueer.  
 

Wie is hier? 

 

1.9 REGISTRASIE 
 
1.9.1 Tyd en Plek 
 
1.9.1.1 Registrasie geskied DV op Sondag 19 
Oktober 2014 tussen 15:45 en 16:45. 
 
 
 

1.9.1.2 Registrasie vind by die gemeentesentrum 
van Pierre van Ryneveld plaas.  Indien plek buite 
die Sentrum ingerig word, sal aanwysings na die 
registrasie, aan die regterkant van die sentrum 
wees.  Indien dit reën, kan die registrasie nie onder 
die bome plaasvind nie.  Dan gebeur dit by die 
ingang aan die linkerkant.  Hou net die 
rigtingwysers dop. 
 
1.9.1.3 Almal kan registreer indien hulle 
geloofsbriewe in orde is.  Die name, wat op die 
geloofsbriewe aangebring is, verskyn by punt 1.11. 
 
1.9.1.4 Indien die afgevaardigdes se name nie in 
die Agenda verskyn nie, kan hulle by die 
Uitvoerende Amptenaar aanmeld, met die nodige 
geloofsbriewe.  Toevoegings tot en wysigings 
van die afgevaardigdes, word vanaf 15:30 
ontvang. 
 
1.9.1.5 Gemeentes se afgevaardigdes registreer 
by tafels, wat volgens die gemeentes se name 
gerangskik is. 
 
1.9.1.6 Daar word tydens registrasie 
naamplaatjies met elkeen se noemname 
uitgedeel.  Dit is ter wille van die familie se 
saamwees.  Op hierdie naamplaatjie verskyn ook 
die tafelnommer waar 'n persoon sit.  By die 
deure sal daar kaarte wees waarop die uitleg van 
die saal aangebring is wat die posisie van die 
tafels toon. 
 
1.9.2 Na die registrasie 
 
1.9.2.1 Na afloop van die registrasie word foto's 
van die afgevaardigdes geneem.  Daar word veral 
gefokus op persone, waarvan daar nie onlangs 
foto's geneem is nie. 
 
1.9.2.2 Koffie en tee is daarna beskikbaar. 
 
1.9.2.3 Afgevaardigdes word versoek om reeds 
teen 16:45 hulle plekke aan die tafels, volgens die 
tafelindeling, in te neem. 
 
1.9.3 Laat registrasie 
 
1.9.3.1 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 80.) 
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1.9.3.2 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. 
 
 

1.10 KONSTITUERING 
 
1.10.1 Die konstituering vind om 17:00 plaas.  
Dit word deur die Voorsitter van die Sinodale 
Diensraad, Dirkie van der Spuy hanteer. 
 
1.10.2 Die konstituering vind plaas deurdat die 
Uitvoerende Amptenaar, Henry van der Schyff, 
die lys voorlê van die afgevaardigdes wat 
teenwoordig is. 
 
1.10.3 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. 
 
1.10.4 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. 
 
 

1.11 GEMEENTES 
 
1.11.1 Daar is tans 85 gemeentes in die 
Sinode. 
 
1.11.2 Kragveld en Merlindale het niemand na 
die sinodesitting afgevaardig nie.  Daar is dus 
persone uit 83 gemeentes afgevaardig. 
 
1.11.3 Die naamlys van afgevaardigdes wat tot 
8 Augustus ontvang is, volg hierna.   
 

 

Predikante Ouderlinge/Diaken 

(Sekundi kursief onder die primarii) Primarii Sekundi 

Alkmaar Van der Merwe CJ Erasmus FAS Swart  M 

Amersfoort Van den Heever SA Goodwin JH Jacobs PD 

Amersfoort Muller H  
    Amsterdam Pienaar JP Odendaal PR Naude JPJ 

Badplaas 
  

Janse van Vuren M Middel  J 

Barberton Van Rooyen AJ De Coning CJ 
  Belfast Blom BD Stevens JJ Struwig AJC 

Belfast Potgieter JH Bredell HC Mills LJ 

Blinkpan 
  

Taljaard  CA 
  Breyten 

  
Roux TM Smit MS 

Bronkhorstspruit Erasmus  T Du Plooy HJG Bekker JHN  

Bronkhorstspruit Victor FC Driescher A Geyer HB 

Burgersfort Van Rooyen AL Britz JA Coetzer IW 

Burgersfort Lourens CC 
    Carolina Prinsloo MF  Roos JJ Van der Bank HC 

Carolina Roos JJ Roos JJ Van der Bank HC 

Chrissiesmeer Theron GH Steenkamp AC Van der Meulen BL 

Debruinpark-Ermelo Ehlers DF Spies AG Ritson WE 

Debruinpark-Ermelo Matthee H Van der Merwe GJHJ Koekemoer AP 

Dennesig Geyser MFR Cilliers EC Nortjé R 

Doornkloof Lindeque CJ Sutherland SM Marcus D 

Doornkloof Rademeyer  E Van Tonder F Oberholzer M 

Doornkloof Swart C de V Verhoef LJ 
  Doornkloof Ernst JH Venter M 
  Elarduspark Clark A Gous JAHF 
  Elarduspark Van der Westhuizen M  Maartens DJV 
  Elarduspark Vermaak DB 

    Elarduspark Roux JV 
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Predikante Ouderlinge/Diaken 

(Sekundi kursief onder die primarii) Primarii Sekundi 

Elarduspark Westhoff LE 
    Ermelo Van Niekerk PJG Swart OM Lombard AW 

Ermelo Vosloo GHG Van der Merwe MM 
  Ermelo-Oos Coetzee JP Vermeulen A Van den Berg RJ 

Goedgegun-
Swaziland Malan JF Greyling AC 

  Graskop 
  

Prinsloo JJ Snyman CJ 

Gravelotte 
  

Gerber CPS 
  Groblersdal Groenewald HPW Etsebeth PJ Ferreira S 

Halfweghuis Immelman EC Nagel AT Botha WJ 

Hazyview Pretorius HES Swart BH Droste G 

Hendrina Van Wyk HPJ Nel SJ Knoetze TAP 

Kampersrus Dorey PJ Schenck JW Oosthuizen WJ 

kerksondermure Venter JS Rhoodie JN 
  kerksondermure Woite C Du Preez CS 
  Kloofsig Du Toit PL Steyn AJ Marais GJ 

Komatipoort Nortjé WJ Ferreira MS 
  Komatipoort Preller AM 

    Kragveld 
      Krielpark Breet ELJ Swanepoel RJH Visser JP 

Krugerwildtuin Louwrens C Van Wyk PJA Pressly JJ 

Laeveld Vermaak D Schultz KM 
  Letsitele De Kock EL Kemp JA  Landman EC 

Letsitele Nel H 
    Ligkruis Momberg CP Moolman PL Geyser  CJ 

Ligkruis Bester C Romijn GHE Hoffmann CM 

Lux Mundi Bosman LL 
Jansen van 
Rensburg M Venter EAL 

Lux Mundi Taute JHF Kloppers DJ  Thirion FJ 

Lux Mundi Coetzee FRL Theron U Du Plessis T  

Lydenburg Smit MC Smith A Kelly HJ 

Lydenburg Conradie FW 
    Lydenburg-Suid Wilson FJ De Jager LW Thompson HPG 

Lydenburg-Suid Wilson A 

    Lynnwoodrif Potgieter JP Bekker PC Du Toit SS 

Lynnwoodrif Rosslee E 
    Lynnwoodrif Malan CN Kruger-Cloete EC Sciocatti A 

Lynnwoodrif Grobbelaar AF 
    Lyttelton Naudé E Bester WC Korf C 

Lyttelton Steenkamp Y Gerenger JJ Hartzenberg JH  

Lyttelton Langner DJ Vorster BJ Victor Z 

Lyttelton-Noord Du Toit GF Bester H Otto FAK 

Lyttelton-Oos Schoeman F Botha JL 
  Lyttelton-Oos Sutton L Van der Merwe HA 
  Lyttelton-Oos Van Jaarsveld JW Buys SB 
  Lyttelton-Oos Van Graan RB Steyn M 
  Machado-Boven 

  
Van Niekerk O Prinsloo ND 



 
 

1.  Ons Sinode-familie is saam 
 
 

 
Agenda 2014  15    Agenda 2014 
  

Predikante Ouderlinge/Diaken 

(Sekundi kursief onder die primarii) Primarii Sekundi 

Malelane Trümpelmann UK Snyman H  Nel JL 

Malelane Cronjé CPR 
    Marble Hall Venter A Gouws FS Pieterse CA 

Merlindale 
      

Meyerspark Liebenberg WIC Scholtz 
A d 
W Klopper JF 

Meyerspark Rothmann NAJ Du Toit AG Swart M 

Meyerspark Rademeyer  TI Lourens AED Vermaak JC 
Middelburg, 
Transvaal Van Rooyen JC Herrmann HO Markram T 
Middelburg, 
Transvaal 

  
Du Plessis GJ Smit CM 

Middelburg-
Kanonkop Booy CH Van Kraayenburg A Van Loggenberg JF 

Middelburg-Suid Van Vuren FM Botha RE Du Plooy WJ 

Middelburg-Suid Van Niekerk GJ Steyn H  Van Deventer L 

Middelburg-Suid Van Wyk WE Haarhoff JC De Wet DJS 

Middelburg-Suid De Leeuw GJ Du Preez AJJ Wassenaar WJ 

Moreletapark Badenhorst WA Smook J Sadler IG 

Moreletapark Van der Spuy DE Breytenbach P 
  Moreletapark Visser SJ Du Toit MW 
  Moreletapark Kuyler J Möller LC 
  Morgenzon 

  
Lombard  MEJ 

  Nelspruit Marais TA 
    Nelspruit Van Greunen SJ 
    Nelspruit Strauss JF 
    Nelspruit-Suid Strydom J Nel N 

  
Nelspruit-Suid Pienaar LJ Maré 

J 
AdP 

  Nelspruit-Suid Pienaar CG 
    Nelspruit-

Westergloed Swart M  Kotze L Davis R 
Nelspruit-
Westergloed Muller E  

    Nooitgedacht Mey JJ Ehlers JG Bergsma LFJ 

Ohrigstad Peens GP Viljoen CL Howell ES 

Olifantsfontein 
  

Kriel BJ Carstens CJ 

Paardekop 
  

Jooste NJ Swart DJ 

Phalaborwa Schoeman CS Heyns CG  Klopper JA 

Phalaborwa Van Heerden MHO Roux IC 
Van der 
Westhuizen EG 

Pierre van Ryneveld Venter JAN Visser JH Enslin AG 

Pierre van Ryneveld 
Janse van 
Rensburg H Swart A Esterhuyse F 

Pierre van Ryneveld Meyer  RB Esterhuyse JJ Jackson L 

Piet Retief Van Niekerk RAP Van den Berg FJ Ridgard JC 

Piet Retief Van Blerk H Pretorius JH 
  Premiermyn Bredell CE Buys JP Crafford DJ 

Pretoria-Faerie Glen Fitzgerald A Olivier JL Human SP 

Pretoria-Faerie Glen Steyn K 
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Predikante Ouderlinge/Diaken 

(Sekundi kursief onder die primarii) Primarii Sekundi 

Pretoria-Faerie Glen Van der Schyff HJ 
    Pretoria-Garsfontein Meistre G Prinsloo  PJ Vorster BC 

Pretoria-Garsfontein Neethling LM Martens D 
  Pretoria-Garsfontein Flynn DS Carstens AI 
  Pretoria-Oosterlig Müller CJJ Mars FG Meiring FJ 

Pretoria-Oosterlig Louw LK Naudé PJ Van Niekerk AS 

Pretoria-Oosterlig De Wet JI De Graaf IM 
  Rayton  Olivier OPJ Koekemoer E Malan HFC 

Rietkuil De Vos HJdV 
Janse van 
Rensburg FJ Volschenck J 

Roossenekal 
  

Botha HPM Joubert JJ 

Sabie Brits FPJ Van Niekerk HJN 
  Silvertonkruin Fischer VW Smit WA Gresse JC 

Skuilkrans Boshoff  WS Cilliers GJ 
  Skuilkrans Compaan AL Eek E 
  Skuilkrans Meiring AM Krige JJ 
  Skuilkrans Meiring LF Louw JP 
  Skuilkrans Swart BN Snyders NE 
  Tygerpoort Dreyer DJ Marais JT Minne J 

Tygerpoort Van der Westhuizen Z Bezuidenhout EJ Silkstone  S 

Tygerpoort Pietersen WJ Ohlhoff FUO Steyn W 

Tzaneen Van Zyl G Roelvert DM 
Van der 
Westhuizen SJ 

Tzaneen Zietsman CF 
    Tzaneen-Wolkberg Van Tonder AJPvH Rossouw HC Richards JD 

Valleisig Marais PF Keulder PC 
  Valleisig Ferreira BP Engelbrecht PB 
  Volksrust Pheiffer E  Ooshuizen  WC Van der Merwe CT 

Volksrust-Suid 
  

Duminy CS Schoeman PJA 

Wakkerstroom Malherbe PA Du Plessis FJ 
  Witbank De Villiers JIF Lübcker JJ Bouwer JCG 

Witbank-Klipfontein Cloete LPJ Badenhorst BI Howard DV 

Witbank-Klipfontein Nel AM Jansen AM Pearson MH 

Witbank-Panorama Koen JPT Van der Vyver RMS Jacobs PJ 

Witbank-Panorama Esterhuizen WA Naudé CG  Labuschagne SM 

Witbank-Suid Steenkamp FL De Waal JH Boshoff CH 

Witbank-Suid Hendriksz WM Hendriksz LC Henning JA 

Witbank-Suid Van Zijl HJ Raath L  Roux TM 

Witbank-Suid Nieuwoudt DH Degenaar PJ Willemse G 

Witbank-Vallei Green H Botha AML Jordt AP 

Witbank-Vallei Grobler JH 
    Witrivier Doyer GJS Bodenstein JH Van Wyk MK 

Witrivier De Jager JJ Lourens CC 
  Witrivier Le Roux EC Pienaar A 
  Witrivier Stander CJ 

    

       Teol Opleiding Van der Merwe JM 
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1.11.4 Geloofsbriewe wat na 8 Augustus 2014 
ontvang is, is deel van die lys van afgevaardigdes 
wat aan die vergadering voorgelê word.  (Hierdie 
volledige lys van die afgevaardigdes soos gewysig 
en aangevul, verskyn in die Handelinge). 
 
1.11.5 Verklaring 
 
Die Voorsitter verklaar 
na aanleiding van die 
getal afgevaardigdes 
wat aangemeld het, 
die sinodesitting as 
wettig gekonstitueerd. 
 
 

1.12 STREKE 
IN DIE SINODE 
 
1.12.1 Die Sinodale 
Diensraad het besluit 
om die Sinode in drie streke te verdeel, naamlik:  
Laeveld, Hoëveld sowel as Pretoria en omstreke. 
 
1.12.2 Hierdie indeling word gebruik vir die 
tafelindeling.  Verder is gepoog om gemeentes 
van soortgelyke groottes saam te groepeer. 
 
1.12.3 Ouderlinge en predikante van dieselfde 
gemeentes is sover as moontlik aan verskillende 
tafels geplaas. 
 

Wat gaan ons doen? 

 

1.13 ONTWERPSPAN 
 
1.13.1 Die Sinodale Diensraad het die 
kommentaar en evaluering van sinodesitting 
2012 hanteer.  Daar is ook na die huidige konteks 
gekyk en die situasie van gemeentes en 
predikante. 
 
1.13.2 Uiteindelik is daar besluit dat daar twee 
fokusse vir die werk van die Sinode/Sinodale 
Diensraad gedurende die termyn 2012 tot 2016 
moet wees.  Al die projekte word ook hiermee 
belyn.  Die fokusse is: 
 
Een: Om predikante te help om optimaal te 
funksioneer deur hulle toe te rus, te versorg en 
hulle spiritualiteit te verdiep. 
 
Twee: Om versoening te bevorder deur 
gemeentes aan te moedig om in gemeenskappe 
betrokke te wees deur middel van netwerke. 

 
 

1.13.3 Die Sinodale Diensraad het die 
Ontwerpspan gebruik om die sitting in konsep te 
beplan.  Hierdie beplanning is dan hanteer, sodat 
die sitting met reg 'n produk van die Sinodale 
Diensraad kan wees wat die leierskap van die 
Sinode weerspieël. 
 
 

1.14 TEMA EN DOEL 
 
1.14.1 Die vorige sitting se tema was:  Van 
oorlewing tot impak! 
 
1.14.2 Deur hierdie tema wou die Sinode 
gemeentes help om juis in hierdie tyd nie na binne 
gerig te lewe – om net te oorleef – nie.  
Gemeentes is dus aangemoedig om deel van die 
beweging te wees om na buite gerig te lewe en 
geleenthede te benut. 
 
1.14.3 Vanjaar se sitting bou voort op die tema.  
Dit is: Van oorlewing na impak! Saam op pad .... 
 
1.14.4 Die doel wat die Sinodale Diensraad wil 
bereik, is: 
 
Een: Elkeen moes 'n goeie geestelike 
ervaring gehad het. 
 
Twee: Daar moet opgewondenheid wees oor 
die sake wat in die gemeentes gedoen kan word. 
 
Drie:   Die momentum moet versterk wees oor 
die proses waarmee die Sinode besig is en die 
afgevaardigdes moet uitgenooi word om hieraan 
deel te neem. 
 
1.14.5 Aan die einde van die sitting word ook 
gevra dat die afgevaardigdes aandui in watter 
mate die sitting in hierdie doel geslaag het, deur 'n 
evalueringsvorm in te vul. 
 
 

1.15 PROGRAM IN BREË TREKKE 
 
1.15.1 Die besonderhede van die volledige 
program verskyn voor in die Agendaboek.  Die 
breë lyne is die volgende: 
 
Sondag – Konstituering, Nagmaal, aanvang van 
die Verkiesingsproses en Verhoudingsbou 
 
Maandag – Fokus Predikante, Algemene Sinode 
en Artikel 1 en begin van Fokus Netwerke 
 
Dinsdag – Fokus Netwerke verder en ander sake. 
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1.15.2 Die program word soos volg hanteer: 
 
Sondag – Die predikant en sy/haar verhouding 
met die Here. 
 
Maandag – Die predikant persoonlik en sy/haar 
verhouding met mekaar. 
 
Dinsdag – Die predikant en die gemeenskap. 
 
 

1.16 HANTERING VAN DIE AGENDA 
 
1.16.1 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. 
 
1.16.2 Elke verslag dui op die eerste bladsy aan 
volgens watter formate die sake hanteer word.  
(Die hele sitting kan in hierdie formate ingedeel 
word).  Elk van die formate geskied volgens eie 
reëls. 
 
1.16.3 Tydens die Inligtingsformaat word slegs 
van alles kennis geneem.  Die 
grootste gedeelte van die Agenda 
en die aanbiedings deur die 
sprekers vind in dié formaat plaas.  
Daar word hiervan slegs kennis 
geneem en dit is afgehandel.  Daar kan natuurlik 
kommentaar op Indekskaarte geskryf word. 
 
1.16.4 Dikwels kan die Inligtingsformaat 
oorgaan in die Konferensieformaat.  Dan word 
die geleentheid gebied vir die 
maksimum deelname van die 
belangstellendes by die saak.  
Hiertydens word genoeg tyd vir 
(tafel-) gesprekke toegelaat.  Terugvoer word op 
verskeie maniere gedoen, maar daar word nie 
noodwendig besluite geneem nie. 
 
1.16.5 Die fokus van die gesprek om die tafels 
is die sake op die Tafeltente.  Geleentheid word 
vir terugvoer op verskillende wyses gebied.  Net 'n 
aantal tafels kan uiteraard op 'n keer mondelinge 
terugvoer gee. 
 
1.16.6 Die Besluitnemingsformaat geskied 
volgens die reëls van 
vergaderinge om tot 'n besluit te 
kom.  In dié verband word daar 
dan afgewyk van die meer 
informele karakter van 'n familiegesprek.  Die 
formele vergadering prosedures (soos ook by 'n 
huisvergadering) geld dan hier.  Die prosedures 
word dan sorgvuldig toegepas ten einde die 

gesprek regverdig te lei en tot besluitneming te 
kom. 
 
1.16.7 Die Sinode is baie selektief in die neem 
van besluite.  'n Besluit wat geneem word, behoort 
nou nodig te wees om 'n verskil te maak. 
 
1.16.8 Daar word nie graag oor 'n saak gestem 
nie.  Dit dryf die familie uitmekaar.  Ons probeer 
eerder konsensus bereik.  Indien wel gestem moet 
word, gebruik elke afgevaardigde drie kleurkaarte.  
Die kaarte van elkeen se keuse, word gelyktydig 
opgesteek, sodat die "kleur" van die vergadering 
met een oogopslag gesien kan word.  Indien die 
kleur nie sondermeer duidelik is nie, word die saak 
eerder terugverwys.  Groen is "ja", rooi is "nee" 
en geel is "onseker." 
 

Spesifieke elemente van die program 

 

1.17 NAGMAAL 
 
1.17.1 Die Nagmaalsdiens begin na die aandete 
om 18:30. 
 
1.17.2 Die prediking en bediening van die 
sakramente word deur die huidige Voorsitter van 
die Sinodale Diensraad, Dirkie van der Spuy, 
waargeneem. 
 
1.17.3 Die tafelleiers deel die tekens aan tafel 
uit.  Die brood en wyn word voor die aanvang op 
elke tafel geplaas. 
 
1.17.4 Besoekers sit tydens die erediens op die 
boonste vlak.  Die kerkraad van Pierre van 
Ryneveld bedien hulle. 
 
1.17.5 Daar word aan die einde van die diens 'n 
dankoffer opgeneem.  Dit word vir 'n spesifieke 
saak geskenk.  Die Sinodale Diensraad maak die 
saak tydens die sitting bekend. 
 
 

1.18 TOEWYDING 
 
1.18.1 Vanjaar vind die toewyding by een 
geleentheid aan die begin van elke dag plaas.  
Een persoon, 'n senior predikant, hanteer dit.  Die 
Sinodale Diensraad het Gerrie Doyer hiervoor 
aangewys. 
 
1.18.2 In aansluiting by die sitting se tema, word 
op die volgende gefokus: 
 
Maandag – 'n Fokus op 'n predikant se roeping, 
toewyding en bediening. 
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Dinsdag – 'n Fokus op gemeentes se roeping om 
'n verskil te maak. 
 
1.18.3 Die liedere word vanjaar slegs op die 
skerms geprojekteer en nie weer in 'n bundel 
gedruk nie. 
 
 

1.19 TAFELGESPREKKE 
 

 
1.19.1 Die volgende praktiese maatreëls is 
getref: 
 
Een:  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 te laat 
vloei. 
 
Drie: Die sekretaris kan roteer, sodat meer 
mense betrek word.  Iemand moet net die hele tyd 
aantekeninge maak, oor die sake wat gevra word. 
 
 

1.20 VERKIESING EN AANWYS VAN 
AFGEVAARDIGDES 
 
1.20.1 Sekere lede van die Sinodale Diensraad 
moet verkies word.  'n Afsonderlike verslag verwys 
hierna.  Die verkiesing vind tussen die ander items 
van die sessies plaas. 
 
1.20.2 Die volgende sitting van die Algemene 
Sinode vind vanaf 4 tot 9 Oktober 2015 plaas.  
Die Sinode se afgevaardigdes moet aangewys 
word. Die volledige inligting verskyn elders.  'n 
Geleentheid word gereël waar ringe ouderlinge 
kan aanwys. 
 
 
 

1.21 MIKROFONE 
 
1.21.1 Dieselfde reëlings as die vorige twee 
sinodesittings geld. 
 
1.21.2 Daar is twee vaste mikrofone voor in 
die saal, wat op staanders staan.  Hierdeur word 'n 
beter diens en beter klank voorsien.  Die beeld wat 
aan almal vertoon word, is ook beter.   
 
1.21.3 Met die terugvoer na tafelgesprekke, 
kom die woordvoerder net op een van die stoele 
by die mikrofoon sit, en praat wanneer dit sy/haar 
beurt is. 
 
1.21.4 Tydens die besluitnemingsformaat kom 
die persone wat aan die debat wil deelneem, ook 
op die stoele sit.  
 
 

1.22 EKOLOGIES SENSITIEF 

 
1.22.1 Een van die Sinodale Diensraad se 
projekspanne gee aan ekologie en die vraagstukke 
daarvan in ons gebied aandag.  Hulle het versoek 
dat die sitting "groener" ingerig moet word. 
 
1.22.2 Die Sinodale Diensraad het daarom 
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. 
 
1.22.3 Daarom is die volgende besluite ook 
geneem: 
 
1.22.3.1 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. 
 
1.22.3.2 Slegs een eksemplaar van die Notule 
word per tafel beskikbaar gestel. 
 
1.22.3.3 Tafelindelings en registrasielyste word 
slegs teen die muur geplaas en nie aan elkeen 
beskikbaar gestel nie. 
 
 

1.23 HANTERING VAN DIE 
VOORGESTELDE WYSIGING VAN 
ARTIKEL 1 
 
1.23.1 Die agtergrond tot die hantering van 
hierdie voorstel verskyn elders.  Vergelyk Verslag 
5 – Algemene Sinode 2013. 
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1.23.2 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat die stemming op so 'n wyse geskied as wat 
die Sinode-familie waardig is.  Ons waardes moet 
hierin duidelik weerspieël word. 
 
1.23.3 Daarom word geen gesprekke vir of 
teen die voorstel tydens die stemming toegelaat 
nie.  Hierdie gesprekke het reeds op ander plekke 
plaasgevind. 
 
1.23.4 Daar word wel Sondagaand 'n gesprek 
gevoer oor die voorgestelde Artikel 1.  Dit handel 
nie oor die meriete van die voorstel nie, maar veral 
oor die proses wat gevoer word om die voorstel te 
hanteer.  Hierdie verhelderingsgesprek vind 
Sondagaand na afloop van die sitting plaas. 
 
1.23.5 Die Sinodale Diensraad het ook besluit 
om Maandagaand weer so 'n gesprek te voer.  Dit 

sal weer na die afsluiting plaasvind.  Hierdie 
verhelderingsgesprek handel dan oor die 
afgevaardigdes se belewing van die stemming. 

 
 
1.24 GROETEBOODSKAPPE 
 
1.24.1 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
die Voorsitter van die Moderamen van die 
Algemene Sinode, Nelus Niemandt, geleentheid 
gebied word om 'n groeteboodskap oor te dra. 
 
1.24.2 Enige ander groete boodskappe word 
skriftelike ontvang en aan die sitting voorgehou. 
 
SAAMGESTEL DEUR DIE SINODALE 
DIENSRAAD 
 

 
 
Lede van die Sinodale Diensraad: 
 
Dirkie van der Spuy (voorsitter) 
Lourens Bosman (onder-voorsitter) 
Jurgens de Jager 
Gerrie Doyer 
Tertius Erasmus 
Freddie Schoeman 
Johan Koen 
Talita Broos 
Piet Kruger 
Henry van der Schyff 
Johan van der Merwe 
Francois Retief 
Etienne Pheiffer 
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2.  SO WERK DIE SINODE-FAMILIE 
 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Die verslag gee inligting oor die werksaamhede van 
die Sinodale Diensraad sedert die vorige sinodesitting. 
 
 
Punt twee: Afgevaardigdes wat hieroor kommentaar reëlings wil 
lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 
 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 2.22.4 Die goedkeuring van die Familiereëls 2014 
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2.  SO WERK DIE SINODE-FAMILIE 
 

STRATEGIESE VORDERING 
 

 

2.1 EIE WERKSAAMHEDE 
 
2.1.1 Ons Sinode-familie het groot duidelikheid 
oor die werk van die Kerkverband en dat elke 
kerkvergadering (gemeente, ring, Sinode en 
Algemene Sinode) 'n eie fokus het.  Daarom is aan 
die hand van Bepaling 31 aandag gegee aan die 
werk wat slegs die Sinode kan doen. 
 
2.1.2 Die vergaderinge van die Sinodale 
Diensraad is doelbewus ingerig met hierdie 
werksbeskrywing as riglyn. 
 
2.1.3 Om die taak prakties in die sinodale 
gebied uit te voer, het die Sinodale Diensraad 
afgeskop met 'n bepaling van prioriteit vir hierdie 
vier jaar termyn. 
 
2.1.4 Die volledige kommentaar uit die vorige 
sinodesitting is hanteer.  Elke inskrywing op die 
Tafeltente is oorweeg.  Hierdie sake is binne die 
groter prentjie van gebeure in die land geplaas.  
Die volgende vrae is gevra: 
 
Wat gebeur in die land en gemeentes?  Hoe lyk 
die Sinode se taak hierin na aanleiding van 
Bepaling 31?  Watter prosesse is in die verlede 
ontwerp?  Hoe moet praktiese sake hanteer word? 
 
2.1.5 Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat 
daar deur verskillende "lense" na die situasie van 
die land en sinodale gebied gekyk kan word: 
 
Die politieke lens – Daar is kommer oor versoening 
in die land.  Watter rol kan die Kerk hierin speel? 
 
Die sosio-ekonomiese lens – Daar is groot 
armoede (gaping tussen arm en ryk word al 
groter); groot materialisme en toenemende 
verbruikersmentaliteit.  Word dit aangevuur deur 'n 
voorspoedsteologie? 
 
Die ekologiese lens – Daar is talle vraagstukke 
binne die sinodale gebied wat 'n effek op almal se 
lewens het. 
 
Die kerklike lens – Dit skyn asof mense nie meer 
die Bybel lees en ken nie.  Skrifgesag en 
Skrifhantering word al hoe belangriker. 
 
 
 

2.1.6 Uit talle moontlikhede is die volgende 
prioriteite bepaal as sake waardeur die Sinodale 
Diensraad nou 'n verskil kan maak. 
 
Een: Om predikante te help om optimaal te 
funksioneer deur hulle toe te rus, te versorg en 
hulle spiritualiteit te verdiep. 
 
Twee: Om versoening te bevorder deur 
gemeentes aan te moedig om in gemeenskappe 
betrokke te wees deur middel van netwerke. 
 
2.1.7  Tydens elke vergadering word ook gevra 
of daar dringende of aktuele sake is waaraan die 
Sinodale Diensraad vanuit 'n leierskapsfunksie 
aandag moet gee. 
 
 

2.2 EIE WERKSWYSE 
 
2.2.1 Aan die begin  van hierdie termyn het al 
die lede van die Sinodale Diensraad ingekoop in 
die wyse waarop gefunksioneer word. 
 
2.2.2 Een van die betekenisvolle verandering 
vir al die lede,  is dat daar nie meer van 'n 
dagbestuur gebruik gemaak word nie.  Moderne 
kommunikasie maak dit moontlik dat al die lede by 
al die sake betrokke kan wees.  Sake wat deur 'n 
dagbestuur hanteer sou word, word aan 'n 
projekspan toegesê, wat aanbevelings aan die 
Sinodale Diensraad voorlê.  Elke projekspan 
bestaan dan uit kundiges in verband met die 
spesifieke saak.  Spoedeisende besluit oor enkele 
sake word per e-pos of telefoonvergadering 
geneem. 
 
2.2.3 Ondersteuningsdiens as oorkoepelende 
vergadering van die voorsitters van hierdie 
diensgroepe is ook gestaak.  Die lyne is verkort 
sodat elke diensgroep direk met die Sinodale 
Diensraad kan skakel oor sake wat hulle raak.  
Hierdie diensgroepe wat die ondersteuning bied, is 
die Fondsediensgroep, Regsdiensgroep, 
Personeeldiensgroep en Argiefdiensgroep.  
Skematies kan dit soos volg uitgebeeld word: 
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2.2.4 Die Sinodale Diensraad ontmoet die 
projekleiers wanneer die projek dit noodsaak.  
Aandag word individueel aan vordering, evaluering 
en jaarlikse projekplanne gegee. 
 
2.2.5 Daar is besef dat dit van waarde kan 
wees om periodiek saam met die projekleiers van 
die verskillende  fokusse te vergader.  Dit is mos 
die projekte wat met die predikante of met die 
netwerke te doen het.  Die volgende werkswyse 
word doelbewus gevolg: 
 
Een: Die Sinode se visie word gekommunikeer 
en 'n gesprek oor vordering, hindernisse, suksesse 
en frustrasie vind plaas. 
 
Twee: Die projekplanne word ook bespreek en 
aangepas soos nodig. 
 
 

2.3 EIE KOMMUNIKASIE 
 
2.3.1 Die gewone kommunikasie deur 
Familienuus en Kortnuus is goed ingeburger. 
 
2.3.2 Na elke vergadering van die Sinodale 
Diensraad word die hoofpunte aan gemeentes 
vertel.  Dikwels gaan dit gepaard met 'n boodskap 
deur die Voorsitter, wat dan ook op die webwerf se 
openingsblad geplaas word. 
 
2.3.3 Onlangs  is begin om video-opnames te 
maak waar die Voorsitter die boodskap deurgee.  
Dit is aan gemeentes voorsien, sodat dit ook 
tydens die eredienste vertoon kan word. 
 
2.3.4 Die Sinodale Diensraad het gedurende 
September 2013 'n algemene brief oor die bestuur 
van verlof aan gemeentes gestuur.  So is daar ook 

telkens voorbidding gevra vir die groot 
geleenthede wat gedurende die termyn 
plaasgevind het.  Gedurende November 2012 is 
gevra om in 'n spesifieke week geleenthede vir 
voorbidding te benut. 
 
 

2.4 EIE PERSONEEL 
 
2.4.1 Die werksaamhede van die Sinode word 
deur die personeel in die Sinode huis gedoen.  Op 
30 April 2013 het daar 'n geleentheid voorgedoen 
wat die Sinodale Diensraad met die oog op die 
toekoms benut het.  Hierdeur word gehelp dat daar 
kontinuïteit in die funksionering van die Sinode 
bewerkstellig word.  Die Sinodale Diensraad het 
die Bedryfsbestuurder aangestel nadat die 
Finansiële beampte afgetree het. 
 
2.4.2 Met die aftrede van die Finansiële 
beampte het die Personeeldiensgroep geoordeel 
dat hierdie pos omskep kan word om die 
strategiese / kern funksies van dié pos en die pos 
van die Uitvoerende Amptenaar te bevat.  Die 
Uitvoerende Amptenaar is juis in die laaste fase 
van sy diens en die nuwe posbekleër kan dan later 
hierdie funksie oorneem.  Beide poste is vir hulle 
funksionering afhanklik van verhoudinge wat met 
die gemeentes gebou word en ervaring van die 
werking van die kerkverband.  Daar word 
voortdurend met gemeentes geskakel en advies 
gegee. 
 
2.4.3 Die Sinodale Diensraad het die versoek 
goedgekeur en 'n projekspan saamgestel om die 
proses te bestuur om 'n persoon aan te stel. 
 
2.4.4 Die posbeskrywing is gefinaliseer, en die 
pos is geadverteer.  Twee-en-twintig aansoeke is 
ontvang en die Sinodale Diensraad het op 16 
Januarie 2013 vir Francois Retief van Ermelo as 
Bedryfsbestuurder beroep.  Hy is vroeg in Maart 
2013 in die pos bevestig. 
 
2.4.5 Die Sinodale Diensraad het die 
Personeelbeleid van die Sinode aangepas sodat 
hy behuisingstoelae ontvang en nie in 'n pastorie 
woon nie.  Hierdeur toon die Sinodale Diensraad 
ook vir gemeentes waarheen die praktyk ontwikkel. 
 

PREDIKANTE EN GEMEENTES 
 
Afsonderlike verslae gee aan spesifieke aspekte 
van die sorg aan predikante en werk in netwerke 
aandag.  Hierdie punte skets die algemene 
agtergrond vir beide Fokusse. 
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2.5 FOKUS PREDIKANTE 
 
2.5.1 Bepaling 31 sê dat die Sinode fokus op 
die predikante en hulle bediening.  Vir hierdie 
termyn word dit prakties soos volg uitgespel – om 
hulle te help om optimaal te funksioneer deur hulle 
toe te rus, te versorg en hulle spiritualiteit te 
verdiep. 
 
2.5.2 Deur hierdie hulp wil die Sinodale 
Diensraad die predikante bemagtig en ondersteun 
om hulle: 
 
Een By emosionele heling en genesing te 
bring 
 
Twee: Om 'n vars belewenis van God deur sy 
Gees te ervaar 
 
Drie: Om hulle fasiliteringsvaardighede te 
ontwikkel.  Dit is ten opsigte van:  
Leierskapsontwikkeling (veral van die span) 
Visionering – om die doel te bereik van die 
gemeente as missionele gemeente  
Bedieningsontwikkeling – om lidmate te 
bemagtig om gawes te gebruik in die bediening 
van die gemeente 
Erediensbelewing van 'n ontmoetingsgebeure 
 
Vier: Kollegaskap ten beste te beleef. 
 
 

2.6 WEL EN WEË VAN 
PREDIKANTE 
 
2.6.1 Die Sinodale Diensraad poog om nou 
betrokke te wees met die kom en gaan van 
predikante in gemeentes, sowel as spesiale 
gebeure of omstandighede.  Daar word nie 
geskroom om tyd en fondse hieraan te bestee nie.   
 
2.6.2 Die Sinodale Diensraad het ook gereël 
dat die projekleiers van projekte wat op een of 
ander wyse met predikante te doen het, saam 
vergader in die Fokus Predikante.  Hulle werk aan 
'n geïntegreerde plan vir die versorging van 
predikante.  Meer inligting verskyn in Verslag 3 
Fokus Predikante.  Hierdie projekleiers het ook 
saam met die Sinodale Diensraad die vrae 
beantwoord: 
 
Een: Hoe gaan dit met die predikante? 
 
Twee: Wat sien predikante nou as hulle roeping 
in die gemeente en gemeenskap? 
 
2.6.3 Die uitkoms van hierdie gesprek het 'n 
oorwegende positiewe prent geteken, soos "die 

meerderheid predikante geniet hulle werk en voel 
bevoorreg om dit te kan doen."  Die Sinodale 
Diensraad is ook bewus gemaak dat meer kanale 
van kommunikasie en roepingsversterking nodig 
is. 
 
 

2.7 PREDIKANTEKONFERENSIE 
 
2.7.1 Die jaarlikse predikantkonferensie in die 
Krugerwildtuin is een van die boustene van die 
familie-wees van ons Sinode. 
 
2.7.2 Gedurende 2013 was die tema:  Wat 
gebeur in Suid-Afrika en watter invloed het dit op 
die Kerk? 
 
2.7.3 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
daar nie 'n konferensie in 2014 plaasvind nie.  Dit 
is veral in die lig van die sinodesitting en beplande 
algemene konferensie van die familie van NG 
Kerke.  Laasgenoemde vind egter nie meer plaas 
nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 PREDIKANTOPLEIDING 
 
2.8.1 'n Beduidende gedeelte van die Sinode 
se toekennings via sinodale bydraes word bestee 
ter wille van die opleiding van predikante.  
Daarom is daar verteenwoordigers van die Sinode 
in al drie Kuratoria, naamlik by Pretoria, 
Bloemfontein en Stellenbosch. 
 
2.8.2 Die verteenwoordigers van die Sinode 
lewer gereeld terugvoer oor die opleiding. Die 
predikante wat aan Tukkies die Kerkeie opleiding 
van studente en Voortgesette Bedienings-
ontwikkeling van predikante hanteer, was ook in 
gesprek met die Sinodale Diensraad.  Hulle is 
Gustav Claassen en André Bartlett. 
 
2.8.3 Ons is bevoorreg om die voorsitter van 
die Algemene Kuratorium in ons Sinode te hê.  Hy 
is Danie Dreyer van Tygerpoort. 
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2.8.4 Finalejaar teologiese studente is ook 
genooi om deel te hê aan die Moreletapark 
Assosiasie waar Dirkie van der Spuy en 'n span 
kundiges hulle blootstelling gegee het aan die 
praktiese van die bediening sowel as geestelike 
verdieping. 
 
 

2.9 COLLOQUIUM DOCTUM 
 
2.9.1 Een van die voorregte van die lede van 
die Sinodale Diensraad is om deel te hê aan 
hierdie ondersoeke van predikante wat uit die 
bediening is en weer beroepbaar gestel wil word.  
Twee persone het op hierdie manier by die 
Sinodale Diensraad aansoek kom doen.  Hulle is 
Piet Albertyn en Jan Bothma. 
 
2.9.2 Volgens die reglement word die 
kandidate ondersoek met betrekking tot: 
 
persoonlike geloofsekerheid 
persoonlike ondervinding van die genade van God 
roepingsbewustheid 
en geskiktheid vir die Evangeliebediening 
 
2.9.3 Elkeen van die persone kon getuig van 'n 
pad saam met die Here Jesus Christus. 
 
 

2.10 PASTORALE BOODSKAP 
 
2.10.1 Gedurende 2014 is 'n pastorale 
boodskap aan die predikante en gemeentes 
gestuur.  Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat die land net positief kan verander, indien 
gelowiges hulle rol besef en deur die krag van die 
Heilige Gees 'n verskil maak.  Plaaslike gemeentes 
kan 'n rol speel om die gemeenskappe bymekaar 
te hou. 
 
 

2.11 PREDIKANTE EN DIE 
JAARBOEK 
 
2.11.1 Daar is met die Moderamen van die 
Algemene Sinode in gesprek getree oor die talle 
foute en onvolledighede ten opsigte van die 
predikante in die Sinode.  Die Moderamen het 
beloof om 'n proses in plek te sit sodat dit 
reggestel kan word. 
 
 

 
 
 

2.12 STANDPLAASVERWISSELING 
 
2.12.1 Aan die begin van 2014 was daar 'n 
standplaasverwisseling tussen dr Elsjé Büchner 
van Lux Mundi en ds Frikkie Coetzee van La 
Rochelle.  Dit was die eerste standplaas-
verwisseling binne die Sinode die afgelope 17 jaar.  
Hierdie proses is deur almal betrokke baie positief 
ervaar. 
 
2.12.2 Die Sinodale Diensraad het weer besef 
dat standplaasverwisseling 'n normale wyse is 
waarop daar skuiwe tussen gemeentes kan 
plaasvind.  Die Algemene Sinode het reeds in 
2002 besluite geneem om dit aan te moedig en te 
vergemaklik.  Tydens 2013 se sitting was dit weer 
op die tafel.  
 
2.12.3 Die Algemene Steunspan 
Predikantesake sien hulleself as 'n skakel vir inter-
sinodale verwisseling.  Hulle sou graag wou hê dat 
standplaasverwisseling 'n gebruik word wat 
algemeen benut word.  Elke Sinode behoort binne 
hulle eie gebied die proses te reël. 
 
2.12.4 Die Sinodale Diensraad het besluit om 
die proses van standplaasverwisseling as 
werkswyse van die Sinode te propageer en is 
besig om praktiese riglyne daarvoor uit te werk. 
 
2.12.5 Predikante en gemeentes wat belangstel 
dat hulle name in die poel kom, kan die 
Uitvoerende Amptenaar kontak.  Meer inligting 
word mettertyd voorsien. 
 
 

2.13 DIE SINODALE DIENSRAAD EN 
GEMEENTES 
 
2.13.1 Die Sinodale Diensraad was by 'n groot 
verskeidenheid ge-
meentes fasiliterend 
betrokke.  Sake soos 
die bekeringsdoop, 
stigting van nuwe 
gemeentes, toekom-
stige bediening, 
aflegging van perso-
neel, vrae rondom 
die doop, botsing met 
die reg en ander 
praktiese sake is 
hanteer.  Die Sino-
dale Diensraad het geoordeel dat hulle rol is om 
versoening te probeer bewerk.  Daar kan ook na alle 
kante vermanend opgetree word.  
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2.13.2 Gemeentes is voortdurend op hoogte van 
gebeure in die kerkverband gehou.  Die verslag 
van die Algemene Sinode oor die hantering van 
Armoede is spesifiek aan elke gemeente gestuur.  
So is gemeentes ook aangemoedig om die #-
imagine jeugbyeenkomste by te woon. 
 
2.13.3 In die hantering van die projekplanne 
word voortdurend gevra van watter nut die projek 
vir die gemeentes is.  Meer besonderhede oor die 
projekte verskyn aan die einde van hierdie verslag. 
 
2.13.4 Uiteindelik word gevra watter verskil 
gemeentes in die gemeenskappe maak.  Is die 
Kerk dan nie die sout vir die aarde nie?  (Matteus 5 
vers 13).  Op hierdie wyse word sterk aangesluit 
by die tweede prioriteit vir hierdie termyn, naamlik:  
Om versoening te bevorder deur gemeentes aan 
te moedig om in gemeenskappe betrokke te 
wees deur middel van netwerk. 
 
2.13.5  In die besinning hieroor het die Sinodale 
Diensraad soos volg geoordeel:  Daar kan by die 
beeld van 'n wingerdstok in 'n wingerd aangesluit 
word. 
 
Vrug = versoening in gemeenskappe 
Blare = karaktereienskappe van volgelinge van 
Jesus Christus 
Struktuur = Netwerke en ekumeniese verhoudinge 
in plaaslike gemeenskappe 
Wortel = Selfverstaan as wingerdstokke in God se 
wingerd wat in die grond groei van die versoening 
deur Jesus Christus 
Produk =  die wingerd produseer in gemeenskap. 
 
2.13.6  Die taak van die Sinodale Diensraad is om 
gemeentes te herinner dat hulle vingerafdrukke in 
God se wingerd is wat in die grond van die 
versoening staan.  Daarom wil ons gemeentes 
inspireer en bemagtig om netwerke en 
ekumeniese verhoudings in die plaaslike 
gemeenskap te ontwikkel.  Die wyn wat die 
wingerd produseer is versoening in die 
gemeenskap. 
 
 

2.14 FOKUS NETWERKE 
 
2.14.1 Hierdie fokus bring verteenwoordigers 
van Projekspanne bymekaar waar gewerk word 
aan netweke om plaaslik 'n verskil te maak. 
 
2.14.2 Tans is dit die projekspanne vir Ekologie, 
Kleiner gemeentes en Missionale gemeentes.  Die 
volledige inligting verskyn in Verslag 4 Fokus 
Netwerke. 
 

2.15 DIE CHRISTELIKE MAATSKAP-
LIKE RAAD (CMR) 
 

 
 
2.15.1 Hierdie vennoot van die Sinode maak 'n 
groot verskil in die plaaslike gemeenskappe.  Geen 
wonder dat 25% van die Sinode se toekennings 
deur sinodale bydraes aan hulle gegee word.  
Hierdie fondse word hoofsaaklik deur hulle gebruik 
om die bo-struktuur, wat wetlik daar moet wees, te 
kan bekostig. 
 
2.15.2 Die Sinodale  Diensraad het verskeie 
gesprekke met die twee streke se besture gevoer.  
Die twee streke is Mpumalanga en Gauteng-Oos. 
 
2.15.3 Uit die gesprekke het dit geblyk dat die 
CMR aangepas het vir die nuwe situasie van die 
land.  Die wyse waarop fondse geïn moet word, 
sowel as die nood van die gebied verplig die 
besture om steeds prinsipieel oor hulle taak te bly 
nadink.  Goeie werk word gedoen en die 
verhoudinge met die staat is uitgeklaar.  Die CMR 
help die Staat om situasies in die "poverty pockets" 
aan te spreek.  Statutêre werk word tans net deur 
vier instansies in die land gedoen, naamlik die 
CMR, die Ondersteuningsraad (Hervormde Kerk), 
die SAVF en die AGS.  Die werk van die CMR is 
van  hoogstaande gehalte en word deur almal so 
erken.  Die moontlikhede om die goeie werk te 
bemark, word toenemend ondersoek. 
 
2.15.4 Die Sinodale Diensraad meld dat hulle 
dankbaar en trots is dat die twee CMRade werk 
van hoogstaande gehalte lewer.  Predikante word 
aangemoedig om die werk van die CMR positief 
aan gemeentes deur te gee.  Die CMR sal ook van  
hulle kant uitreik na die gemeentes. 
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2.16 GESPREKKE VGKSA 
 
2.16.1 Lede van die Sinodale Diensraad was 
periodiek in gesprek met die VGKSA – die 
Verenigde Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika 
of URCSA – the Uniting Reformed Church in 
Southern Africa.  Dit was deel van die gesprek 
tussen die leiersgroepe van die NG Kerk 
Noordelike en Oostelike Sinodes en die VGKSA 
Noord-Transvaal. 
 
2.16.2  Hierdie geleenthede het gefokus op die 
bou van verhoudinge en om van die verskillende 
Kerke te leer.  Daar is van tyd tot tyd gesamentlike 
verklarings na die gemeentes gestuur.  Daar is 
soms ook gesamentlike geleenthede gereël. 
 
 

2.17 BETROKKENHEID BY MOSAM-
BIEK 
 
2.17.1 Agtergrond 
 
2.17.1.1 Die Sinode is reeds baie jare by die werk 
in Mosambiek betrokke.  Hierdie betrokkenheid is 
onlangs op 'n projekmatige wyse begin hanteer.  
Daarvoor het lede van die Sinodale Diensraad 'n 
besoek  ter plaatse gebring om die moontlikhede 
te ondersoek. 
 
2.17.1.2 Die Igreja Reformada em Mocambique is 
'n vinnige groeiende Kerk.  Hulle fokus veral op 
onbereikte groepe en daarom is meeste 
gemeentes in die diep platteland geleë.  Dit is 
oorwegend arm gemeenskappe wat groot behoefte 
aan geestelike en finansiële ondersteuning het.  
Gemeentes kan hier by mekaar betrokke raak. 
 
2.17.2 Uitreike na Mosambiek 
 
2.17.2.1 Talle gemeentes besoek Mosambiek op 
uitreike, hoewel dit nie gekoördineer word nie.  Dit 
gebeur dikwels dat gemeentes naby mekaar 
uitreike hou en talle gebiede nie bereik word nie.  
Daar word ook nie met die plaaslike gemeentes 
geskakel  nie.  Die ooreenkoms met die IRM 
bepaal boonop dat die uitreike in Mosambiek 
onder hulle toesig en op aanbeveling van die 
Sinodes in die RSA plaasvind.  Daarom is dit net 
goeie maniere om die ooreenkoms te gehoorsaam. 
 
2.17.2.2 Die Sinodale Diensraad het besluit om 
pogings aan te wend om al die gemeentes wat 
uitreike in Mosambiek doen in 'n netwerk saam te 
trek.  Carl Louwrens van Krugerwildtuin koördineer 
die poging en kan gemeentes van waardevolle 
inligting ter wille van die uitreike voorsien. 
 

2.18 SWAZILAND 
 
2.18.1 Die verbintenis tussen die Oostelike 
Sinode en Swaziland strek reeds sedert die 
stigting van die Sinode in 1979.  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 vir die SRC is. 
 
2.18.2 Die SCR groei al vir baie jare konstant 
elke jaar met tussen 5 – 10%.  Daarbenewens 
doen die kerk groot werk in die behandeling van 
MIV/VIGS pasiënte.  Dit word genoem die 
Shiselweni Home Base Care.  Soos die naam sê, 
word pasiënte tuis besoek en behandel.  Hulle is 
wêreldleiers op hierdie gebied. 
 
2.18.3 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, Bybelstudie, 
jeugbyeenkomste en ander aktiwiteite aangebied.   
 
2.18.4 Die Sinode se bydrae tot die werk is om 
'n groot gedeelte van die koste van die gemeente 
se predikant, Arnau van Wyngaard, by te dra. 
 
 

2.19 DIE SINODALE DIENSRAAD EN 
BELHAR/ARTIKEL 1 
 
2.19.1 Die Sinodale Diensraad het baie moeite 
gedoen sodat hierdie proses in verband met die 
belydenis van die NG Kerk, met integriteit  hanteer 
word.  Die het onder andere beteken dat lidmate 
voldoende inligting ontvang; dat lidmate gehoor 
word en hulle menings aan die Algemene Sinode 
deurgegee word; dat die voorstelle van die 
Algemene Sinode duidelik deurgegee word met 
billike geleentheid dat almal hulle daaroor kan 
uitspreek.  Dit was immers die werkswyse die 
afgelope meer as 10 jaar sedert die eerste 
konsultasies met gemeentes gehou is. 
 
2.19.2 Geleenthede in verband met Belhar 
 
2.19.2.1 Aan die begin van hierdie Sinodale 
Diensraad se termyn is besef dat die Belydenis 
van Belhar een van die sake is wat gedurende die 
volgende jare op die sakelys van die Kerk gaan 
wees.  Die Sinode het tydens die sinodesitting 
2012 besluit om by die proses van die Algemene 
Sinode in te skakel.  Die Sinodale Diensraad se 
funksies is om die proses formeel binne die Sinode 
te begelei.  Die lede van die Sinodale Diensraad 
het hulle belewenis van Belhar met mekaar 
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gedeel, waaruit dit duidelik blyk dat daar baie 
diversiteit ook onder hulle bestaan.  
 
2.19.2.2 Ouderling Constand Viljoen van 
Ohrigstad het in gesprekke met Ferdie Clasen sy 
kommer oor die stem van Ja of Nee ten opsigte 
van Belhar uitgespreek.  Hy oordeel dat 'n uitslag 
na watter kant toe ook al ongelukkigheid by 'n 
wesenlike aantal lidmate gaan veroorsaak.  Hy het 
gevra of daar nie alternatiewe bestaan nie.  Daar 
bestaan verder 'n sterk behoefte dat lidmate ook 
deel van die gesprek oor Belhar en kerkhereniging 
sal wees.  Ferdie Clasen het onderneem om so 'n 
gesprek tussen die vier Transvaalse Sinodes te 
reël. 
 
2.19.2.3 'n Gesprek is tussen verteenwoordigers 
van die vier Transvaalse Sinodes gereël.  Elke 
Sinode is deur 15 persone verteenwoordig.  Daar 
is versoek dat lidmate wat meningsvormers is 
namens die Oostelike Sinode aan die gesprek 
deelneem.  Dit uitkoms van  hierdie gesprek aan 
die  begin van 2013 is aan die Moderamen van die 
Algemene Sinode deurgegee.  Een van die 
gevolge hiervan is dat die proses met groter 
dringendheid hanteer is. 
 
2.19.2.4 Dokumente oor die ontstaan en nut van 
Belhar is aan die lede van die Sinodale Diensraad 
voorsien.  Hulle kommentaar is daarna aan die 
Taakspan van die Algemene Sinode voorsien. 
 
2.19.2.5 Die Sinodale Diensraad  het ook besef 
dat die proses die moontlikheid van konflik inhou.  
Daar is inligting oor die hantering van konflik deur 
Francois Retief voorsien.  Dit was tydens die 
byeenkoms by Middelburg-Suid op 16 April 2013. 
 
2.19.2.6 Intussen het die Sinodale Diensraad 'n 
projekspan saamgestel om die geleenthede te 
koördineer en die proses vir die Sinode te beplan. 
 
2.19.3 Byeenkoms by Middelburg-Suid op 16 
April 2013 
 
2.19.3.1 Hierdie was 'n belangrike geleentheid 
waar gesprek oor die predikante en lidmate se 
belewenis van Belhar gevoer is.  71 Predikante en 
41 ouderling uit 59 gemeentes was teenwoordig. 
 
2.19.3.2 'n Anonieme vraelys het getoon dat meer 
as 90% van die deelnemers wel Belhar gelees het 
en dat Belhar in meer as 70% van die gemeentes 
aandag geniet het. 
 
2.19.3.3 Die vordering deur die Algemene Sinode 
met die proses is genoem, sowel as die webwerf 
bekendgestel waar inligting bekom kan word, 
naamlik www.belydenisvanbelhar.co.za. 

2.19.3.4 Dr Willem Boshoff het ook die bevindinge 
van sy proefskrif oor 'n gemeenskap gekenmerk 
deur rou en verliese hanteer. 
 
2.19.3.5 'n Diens is aan gemeentes gebied om 
empiriese navorsing oor lidmate se houding oor 
Belhar te doen.  Ds Leon Westhof het kort tevore 
sodanige navorsing in Elarduspark gedoen.  Geen 
gemeente het egter van die aanbod gebruik 
gemaak nie. 
 
2.19.3.6 Na die byeenkoms is daar gesprekke met 
verskillende predikante gevoer.  Een van die sake 
wat tot onsekerheid gelei het, was die interpretasie 
van die besluite van die Algemene Sinode 2011. 
 
2.19.3.7 Omdat die Algemene Taakspan Regte 
navrae uit verskillende oorde juis hieroor ontvang 
het, het hulle 'n advies opgestel.  Hierdie advies is 
aan al die gemeentes voorsien.  Die advies het 
ook gestrook met die Sinodale Diensraad se 
siening van die besluite. 
 
2.19.4 Voetsool sinodesittings 2013 
 
2.19.4.1 Waar die Sinodale Diensraad aan die 
begin van hulle termyn geoordeel het dat dit nie 
nodig is om Voetsool Sinodesittings te hou nie, is 
besluit om dit wel te hou met Belhar as tema. 
 
2.19.4.2 hierdie geleenthede het op 7 September 
2013 en 14 September 2013 by Machadodorp en 
Skuilkrans plaasgevind.  Dit is deur 173 
verteenwoordigers van 61 gemeentes bygewoon. 
 

 
2.19.4.3 Die tema wat aan die orde was: 
 
Een: Ons hoor julle; het ons julle reg gehoor? 
Twee: Die voorgestelde proses van die 
taakspan van die Algemene Sinode. 
Drie: Voer ons roeping uit om plaaslik 'n verskil 
te maak. 

http://www.belydenisvanbelhar.co.za/
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2.19.4.4 Die weergawe van die geleenthede is 
saamgevat en aan al die gemeentes gestuur.  Dit 
is ook aan die Taakspan van die Algemene Sinode 
voorsien. 
 
2.19.5 Hierna het die Algemene Sinode 
vergader en besluit om voor te sel dat Artikel 1 
gewysig word.  Hierdie voorstel word dan via die 
Moderamen aan die Sinodes gestuur, nadat hulle 
Taakspan die proses daarvoor bepaal het. 
 
2.19.6 Tydens die byeenkoms met die 
ringsdiensrade op 6 November 2013 is die 
teenwoordiges ingelig oor die implikasies van die 
voorstel. 
 
2.19.7 Tydens November 2013 se vergadering 
het die Sinodale Diensraad die Moderamen van 
die Algemene Sinode versoek om die proses so te 
reël dat gemeentes teen 30 Junie 2014 hulle oor 
die voorstel kon uitspreek.  
 
2.19.8 Dr Johan van der Merwe ons 
Kerkregkundige, is weer in die projekspan van die 
Algemene Sinode benoem. 
 
2.19.9 Die Moderamen het die proses op 6 
Junie 2014 aangekondig.  Die Sinodale Diensraad 
was gereed om die proses binne die sinodale 
gebied te begin. 
 
2.19.10 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
gemeentes eerste die geleentheid kry om hulle 
oor die voorstel uit te spreek.  Daarna kan die 
Sinode hulle besluit neem. 
 
2.19.11 Om die proses binne die Sinode deur te 
voer, het die projekspan, al die nodige dokumente 
verkry/saamgestel en beplan hoe al die 
verskillende geleenthede tussen Julie 2014 en 
September 2014 kan plaasvind.  In wese moet 
twee kerkraadsvergaderinge gehou word en die 
gemeente moet geleentheid kry om hulle uit te 
spreek. 
 
2.19.12 Die Sinodale Diensraad het tydens twee 
geleenthede met die ringsdiensrade, die ringe 
toegerus om die proses te bestuur.  Hierdie 
geleenthede was op 11 en 12 Junie 2014 by 
Rietkuil en Lux Mundi. 
 
2.19.13 Tydens die byeenkomste is die proses 
verduidelik en alle moontlike hulpmiddels, is 
voorsien.  Dit sluit in 'n tydskedule, aankondigings, 
stembriewe en selfs 'n liturgie vir 'n diens.  Al  
hierdie en nog meer dokumente is op die Sinode 
se webwerf voorsien. 
 

2.19.14 Hierna het die lede van die projekspan 
persoonlik die inligting tydens ringsgeleenthede 
aan die predikante van die gemeentes oorgedra.  
Die personeel in die Sinode huis kon ook met 
navrae gekontak word. 
 
 

2.20 DIE SINODALE DIENSRAAD EN 
DIE RINGE 
 
2.20.1 Die Sinodale Diensraad is steeds oortuig 
dat die rol van die ring binne die kerklike 
vergaderinge belangrik is, al besef hulle ook dat 
die ring in meeste gevalle onderbenut word.  
Daarom is besluit om doelbewus die ringe te 
gebruik om veral verhoudinge te bou. 
 
2.20.2 Daar is begin met 'n jaarlikse 
byeenkoms vir lede van die ringsdiensrade.  Dit 
word voorsien dat hierdie geleentheid een van die 
hoogtepunte op die jaar se kalender kan wees.  
Lede van die ringsdiensrade word ingelig oor die 
nuutste relevante sake in die kerk.  Die Sinodale 
Diensraad hoor telkens hoe dit met die gemeentes 
en predikante gaan en wat binne die sinodale 
gebied gebeur.   
 
2.20.3 Op 25 Oktober 2012 is net buite 
Middelburg vergader.  Inligting is voorsien oor 
gebeure op Algemene Sinodale vlak, die proses 
van Belhar, die jongste reëlings van die Kerkorde 
oor bevoegdheid, die Sinodale Diensraad se 
prioriteite, tendense uit gemeentes se finansiële 
state en die jongste ten opsigte van die mediese- 
en pensioenfondse.  
 
2.20.4 Die lede van die ringsdiensrade is gevra 
om vooraf die predikante te kontak, sodat hulle 
twee  vrae kan beantwoord:  
 
Een: Wat gebeur in die gemeentes en 
gemeenskap? 
 
Twee: Wat sien predikante nou as die roeping 
van die Kerk? 
 
2.20.5 2013 se geleentheid het op 6 November 
by Middelburg gemeente plaasgevind.  Tydens 
hierdie geleentheid is daar hoofsaaklik inligting aan 
die ringsdiensrade deurgegee.  Eers is 'n oorsig 
oor die belangrikste besluit van die Algemene 
Sinode en die implikasies daarvan gegee.  Toe is 
'n toerustingsgeleentheid aangebied om sinvolle 
ringsittings te beplan.  Die jongste gebeure ten 
opsigte van Voortgesette Bedieningsontwikkeling 
is geskets, sowel as tendense uit die gemeentes 
se finansiële state. 
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2.20.6 Gerrie Doyer die gesprekleier oor sinvolle 
ringsittings het gesê: 
 
2.20.6.1 Die ring is nie die enigste formaat van 
kerkverband nie.  Dit is egter die formaat 
waarbinne elkeen betrokke is.  Ons wil graag met 
inspirasie vanaf die ringsitting weggaan! 
 
2.20.6.2 Indien Kerkverband die moeite werd is, 
wat ons sê dit is, doen ons dan die moeite 
daarvoor?  Waarmee moet ons moeite doen?  Ons 
kry inspirasie deur geleer te word, deur 'n 
gedeelde visie te kry, deur eerlike verhoudinge te 
bou, deurdat jou eie bydrae geag word, wanneer 
God se koninkryk sentraal staan, deur bereikbare 
doelwitte te ontwikkel, deur perspektief oor jou eie 
situasie te kry, 'n veilige atmosfeer te beleef, waar 
onderlinge ondersteuning plaasvind. 
 
2.20.6.3 Waarmee wil  ons dan van die 
ringsittings weggaan? Moet goeie verhoudinge 
wat gebou is; met 'n diep geestelike ervaring; om 
te kyk na dieselfde bestemming; om te fokus op 
gemeentes; egte ondersteuning te beleef; om iets 
te geleer het oor bepaalde sake. 
 
2.20.6.4 Elke ring moet self beplan hoe dit daar 
kan werk. 
 
2.20.7 Hierdie geleentheid is opgevolg met 
aanmoediging van die Sinodale Diensraad dat 
ringe kreatiewe beplanning moet doen. 
 
2.20.8 Gedurende 2014 was die groot 
geleentheid die toerusting om die proses oor die 
voorgestelde Artikel 1 te hanteer.  Dit het op 11 en 
12 Junie by Rietkuil en Lux Mundi plaasgevind, 
soos elders volledig berig word.  (Vergelyk punt 
2.19.2 hierbo.) 
 
2.20.9 Op 12 en 18 Maart 2014 is die 
ringsdiensrade weer byeengenooi.  Hulle is ingelig 
hoe die Kerkorde verander het en hoe die ringe 'n 
groter rol in predikante se kom en gaan in 
gemeentes gekry het.  Die geleenthede het by 
Belfast en Skuilkrans plaasgevind. 
 
 

2.21 SAKE BESTUURSMATIG 
HANTEER 
 

2.21.1 Sinodesitting 2012 
 
2.21.1.1 Die notule van die laaste sittingsdag is op 
aanbeveling van die Notule diensgroep 
goedgekeur sodat die Handelinge afgehandel kon 
word.  
 

2.21.1.2 Die kommentaar en aanbevelings uit die 
sitting is hanteer. 
 
2.12.2 Aanwys van verteenwoordigers 
 
2.21.2.1 Die Sinodale Diensraad moes 
verteenwoordigers vir spanne van die Algemene 
Sinode aanwys.  So ook is verteenwoordigers in 
diensgroepe van gesamentlike werksaamhede 
aangewys.  
 
2.21.2.2 Die Sinodale Diensraad het onderskeid 
getref tussen verteenwoordigers en 
afgevaardigdes wat met geloofsbriewe 'n 
vergadering bywoon.  Verteenwoordigers stel die 
standpunt van die Sinodale Diensraad.  Daarom 
word hulle gereeld ontmoet, sodat die vordering 
van elke  werksaamheid gedeel kan word en daar 
duidelikheid oor hulle mandate is.  Hierdie 
gesamentlike werk is die werk in Mosambiek en 
Swaziland, die Kuratoria vir Teologiese opleiding 
en die Gesamentlike Sinodale Kommissie, waar 
die leierskap van die vier Transvaalse Sinodes 
vergader. 
 
2.21.2.3 Die Sinodale Diensraad het die volgende 
verwagtinge van die gesprekke met die 
verteenwoordigers gestel: 
 
Een: Elke instansie wat  finansiële 
ondersteuning ontvang, moet gereeld verslag 
lewer. 
 
Twee: Wanneer verteenwoordigers van die 
Sinode die Sinodale Diensraad ontmoet, word 
vooraf 'n bondige verslag voorsien, wat tydens die 
vergadering toegelig kan word. 
 
Drie: Sake wat buite die mandaat van die 
verteenwoordigers val, word eers met die Sinodale 
Diensraad uitgeklaar. 
 
2.21.3 Aanwys van afgevaardigdes na die 
sitting van die Algemene Sinode  
 
2.21.3.1 Die Sinode se afgevaardigdes is 
aangewys.  Elders word meer besonderhede 
verstrek. 
 
2.21.4 Projekspanne 
 
2.21.4.1 Die Projekspanne is saamgestel en 
projekplanne is telkens oorweeg. So ook is telkens 
evaluerings gedoen nadat 'n projek afgehandel is. 
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2.21.4.2 Die Projekleiers het die Sinodale 
Diensraad ook ontmoet, sodat die projekte in lyn 
met die fokusse van die Sinode kan wees. 
 
2.21.5 Predikante Pensioenfonds 

 
 
2.21.5.1 Daar is gereël dat die Sinode se 
verteenwoordigers verkies word.  Ds Leon Westhof 
van Elarduspark is as werknemers-
verteenwoordiger verkies en ds Henry van der 
Schyff is as werkgewerverteenwoordiger 
aangewys.  Hy is ook tans voorsitter van die 
Bestuursraad. 
 
2.21.5.2 Die Sinodale Diensraad was ook tevrede 
daarmee dat die pensioenfonds skuif vanaf die 
sambreel van die Christen Gemeenskaps-
pensioenfonds na die Sanlam Sambreelfonds. 
 
2.21.6 Aanwys appèlliggaam 
 
2.21.6.1 Die Sinodale Diensraad moes ook 
gedurende die termyn 'n appèl hanteer en het 'n 
appèlliggaam aangewys. 
 
2.21.7 Argiefdiensgroep 
 
2.21.7.1 Die argiefdiensgroep het groot werk 
gedoen om 'n eie karakter te verleen aan die 
Sinode se denke oor argiefdiens.  Die reglemente 
is ook in lyn daarmee deur die Sinodale Diensraad 
goedgekeur.  In kort is die uitgangspunt dat elke 
gemeente eie argivalia bewaar, wat nodig is om 
hulle verhaal te vertel.  Dit word nie sentraal 
bewaar nie. 
 
2.21.7.2 Daar is tans 'n indringende gesprek oor 
die hantering van lidmaatregisters. 
 
2.21.7.3 Gemeentes is ook aangemoedig om van 
die uitgebreide diens van Winkerk gebruik te 
maak, wat inligting ekstern kan rugsteun en 

daardeur ook kan help om lidmaatskap op te 
spoor. 
 
2.21.8 Fondse diensgroep 
 
2.21.8.1 Die Fondse diensgroep doen hulle werk 
aan die hand van mandate deur die Sinodale 
Diensraad verleen.  Dit sluit aan by die Sinode se 
uitgangspunt dat soveel moontlik fondse plaaslik in 
die gemeentes gelaat word.  Daar word die verskil 
gemaak. 
 
2.21.8.2 Die fondse wat nodig is dat die Sinodale 
Diensraad hulle leierskapfunksie kan vervul is, 
lankal deur die Sinode as billik beoordeel.  Dit 
word met 'n sensitiwiteit vir gemeentes se 
omstandighede en ekonomiese realiteite bepaal.  
Daarom dat al die gemeentes nou reeds vir twaalf 
jaar na mekaar al hulle sinodale bydraes betyds 
voor die jaarafsluiting betaal het.  
 
2.21.9 Regsdiensgroep 
 
2.21.9.1 Hulle groot werk is om gemeentes en 
predikante te adviseer om op die korrekte wyse op 
te tree of dit volgens die Kerkorde, die 
Reglemente, die Familiereëls of Funksionele 
besluite is. 
 
2.21.9.2 Nadat die Kerkorde van die Algemene 
Sinode aangepas is, moet hulle telkens die Sinode 
se Familiereëls in lyn daarmee bring. 
 
2.21.10 Vertrek van die Voorsitter 
 
2.21.10.1  Met die vertrek van die Voorsitter van 
die Sinodale Diensraad, Ferdie Clasen, na die SA 
Gemeente Londen, moes reëlings getref word vir 
die leiding van die Sinode. 
 
2.21.10.2  Die Sinodale Diensraad het gereël dat 
die Ondervoorsitter Dirkie van der Spuy, wat juis 
deur die sinodesitting verkies is, as Voorsitter tot 
by die eersvolgende sinodesitting oorneem.  
Lourens Bosman is as Ondervoorsitter aangewys. 
 
2.21.11 Wysiging van die Familiereëls 
 
2.21.11.1 Nadat die Kerkorde van die Algemene 
Sinode, sowel as die verskillende reglemente 
gewysig is, moet die Sinode se Familiereëls 
aangepas word om die veranderinge te toon. 
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2.22 FAMILIEREËLS 2014 
 
2.22.1 Kerkorde en Familiereëls 
 
2.22.1.1  Die Familiereëls is steeds die onderlinge 
ooreenkoms tussen die gemeentes in die Sinode 
vir die wyse waarop ons werk en saamwerk. 
 
2.22.1.2  Die Familiereëls bevat die Artikels van 
die Algemene Sinode, Reglemente en Funksionele 
besluite van die Algemene Sinode – alles 
saamgevat as die Kerkorde van die Algemene 
Sinode - sowel as ons eie Bepalinge. 
 

2.22.1.3  Die Algemene Sinode het gedurende 
2013 die Kerkorde aangepas.  Die Kerkorde geld 
vir al die Sinodes en het ook implikasies vir ons eie 
Bepalinge, wat mos in lyn hiermee gebring moet 
word. 
 
2.22.1.4  Hierbenewens is daar sekere leemtes in 
die Bepalinge wat ook aangespreek moet word. 
 
2.22.2 Die Proses wat gevolg word 
 
2.22.2.1  Die Regsdiensgroep het die Familiereëls 
sorgvuldig deurgewerk en aangepas.  Hulle skryf 
daaroor:  Die Regsdiensgroep se taak is om 
gemeentes te dien.  Dit beteken dat ons, binne die 
beweegruimte wat die Algemene Sinode se 
Kerkorde ons bied, ruimte moet skep vir 
bedieningsbehoeftes wat van gemeente tot 

gemeente verskil.  Aan die ander kant moet die 
Familiereëls help dat gemeentes nie foute begaan 
wat tot hofsake kan lei nie.  Met bogenoemde twee 
oogmerke in gedagte, is 'n aantal wysigings aan 
die Bepalings voorgestel. 
 
2.22.2.2  Die Sinodale Diensraad het die wysigings 
hanteer en kommentaar gelewer.  Die ter sake 
wysigings word hieronder genoem.  (Punt 2.22.3) 
 
2.22.2.3  Indien gemeentes hieroor gesprek wil 
voer, kan hulle die Kerkregkundige, Johan van 
der Merwe voor die sitting kontak.  
Afgevaardigdes kan hom ook vooraf kontak. 
 
2.22.2.4  Indien verdere wysigings ooreengekom 
word, word dit aan die afgevaardigdes met die 
aanvang van die sitting voorsien. 
 
2.22.2.5  Wanneer hierdie punt van die verslag 
hanteer word, word aanvaar dat almal wat gesprek 
wou voer, reeds van die geleentheid gebruik 
gemaak het, sodat die Familiereëls in geheel 
goedgekeur kan word. 
 
 
2.22.3 Wysigings aangebring 
 
2.22.3.1 Die wysigings word getoon, sowel as die 
Bepaling wat gewysig is. 
 
 

 
 
 

 
 

Familiereëls 2012 Huidige 
Bepaling 

Familiereëls 2014 

 1.1 
Voeg by 

'n Emeritus kan tot op ouderdom 70 
jaar, met goedkeuring van die ring of 
sy gevolmagtigde, in 'n 
vastetermynpos beroep word. 

 1.4 
Voeg by 

Besware teen 'n beroep word 
hanteer in terme van Reglement 12, 
punt 8.  Die ring se 
ondersoekliggaam bepaal of die 
beswaar gegrond is. 

Dit sluit die bediening van 
sakramente en 
huweliksbevestigings uit. 

7.2 
Pas aan 

Dit sluit die bediening van 
sakramente, belydenisaflegging en 
huweliksbevestigings uit. 

 12 
Voeg by 

Alle gemeenteleiers wat as 
kerkraadslede dien, moet as diakens 
of ouderlinge verkies en bevestig 
word. 

 13 
Voeg by 

Kerkraadsbesluite is na afloop van 
die vergadering vir gemeentelede 
beskikbaar.  (Kyk Reglement 19.) 
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Familiereëls 2012 Huidige 
Bepaling 

Familiereëls 2014 

 15 
Voeg by 

Leraars dien op 'n rotasiebasis in die 
sogenaamde sentrale kerkraad. 
(Let ook op die blokkie met inligting 
wat net na Artikel 26.2 verskyn.  Dit 
is gewysig om vir makrogemeentes 
se spesifieke behoeftes ruimte te 
skep.) 

'n Buitengewone vergadering kan 
belê word wanneer drie 
kerkraadslede skriftelik daarvoor 
aansoek doen.   

16 
Pas aan 

'n Buitengewone vergadering kan 
belê word wanneer twee 
kerkraadslede skriftelik daarvoor 
aansoek doen. 

Belydenisaflegging geskied tydens 
'n erediens met gebruikmaking van 
die toepaslike formulier.  
Ongedoopte katkisante word na 
belydenisaflegging gedoop. 

40.5 
Wysig 

Belydenisaflegging geskied tydens 'n 
erediens deur 'n Bedienaar van die 
Woord met gebruikmaking van die 
toepaslike formulier.  Ongedoopte 
katkisante word na 
belydenisaflegging gedoop. 

 44 
Voeg by 

Gemeentes is statutêr 
verantwoordelik vir die bewaring van 
eie argivalia. 

 
 
 
2.22.4 Aanbeveling 
 
Die Sinode keur die Familiereëls 2014 goed. 
 
 

2.23 PROJEKTE 
 
2.23.1 Agtergrond 
 
2.23.1.1 In aansluiting by die Proses van die 
Sinode, vergelyk punt 1.8.2, doen die Sinodale 
Diensraad die werk van die Sinode deur projekte 
of deur op 'n projekmatige wyse te werk. 
 
2.23.1.2 Projekte het 'n begin en einde en 
veronderstel spesifieke uitkomste.  Jaarliks word 
projekspanne vir Voorgestelde projekte deur die 
Sinodale Diensraad beoordeel.  Wanneer 'n projek 
afgehandel is, word evaluering van die uitkomste 
gedoen. 
 
2.23.2 Indeling 
 
2.23.2.1 Ter wille van die verslag aan die 
sinodesitting is die projekte in drie groepe verdeel, 
naamlik Projekte wat aansluit by die Fokus 
Predikante; by die Fokus Netwerke; en ander 
algemene projekte. 
 
2.23.2 Die projekte van die Fokus Predikante en 
Fokus Netwerke word elders genoem, slegs die 
algemene projekte word hierna genoem. 
 

2.23.2.3 Elke projekspan word getoon, sowel as 
die redes waarom die projekte uitgevoer word 
 
 

2.24 SKOOLVERWISSELINGSKAMP 
 
2.24.1 Projekspan 
 
Hendrik Groenewald (Projekleier), Dif Ehlers, 
Simon van den Heever en Landi Groenewald 
 
2.24.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.24.2.1 Skoolverwisselingskampe het hulleself 
deur die jare heen bewys as een van die sinvolste 
geleenthede wat die Kerk vir ons jongmense bied 
om hulle vir die veeleisende hoërskoollewe voor 
te berei en toe te rus.  Die hoërskoollewe stel 
beslis toenemende hoë eise aan die kind.  Op 
hierdie tydstip wil die Kerk graag 'n helpende hand 
uitsteek om die ouer se begeleidingstaak te stek 
met die oog op die aanpassings en uitdagings van 
die hoërskool- en tienerlewe. 
 
2.24.2.2 Die kamp word aangebied onder leiding 
van 'n span goed toegeruste en verantwoordelike 
personeellede.  (Vir alle graad 7 leerders). 
 
2.24.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.24.3.1  Gemeentes word ondersteun deur die 
geleentheid te skep waar hulle jongmense kan 
stuur op kampe.  'n Groot aantal gemeentes in die 
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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 langtermyn te bedien. 
 
 

2.25 CRUX AVONTUURKAMP 
 
2.25.1 Projekspan 
 
Hardus van Niekerk (Projekleier), Pieter, Chrissie, 
Gerrie en Trudie Strydom en Eddie Naudé 
(Avontuur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.25.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.25.2.1 Hierdie kamp is gerig op 'n spesifieke 
ontwikkelingsfase of die ontwikkeling van 
geestelike groei van tieners.  (Vir alle graad 8 - 
12 leerders.)  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 gees 
vervulde mense te wees. 
 
2.25.2.2 Saam met die geestelike insette en 
leiding is dit ook 'n fokus om kinders te leer om 
sekere belangrike lewensvaardighede te 
ontwikkel wat ons glo belangrik is vir gelowiges om 
'n verskil in die wêreld te kan maak. 
 
2.25.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.25.3.1 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.  Jongmense uit verskillende dele van 

die Sinode ontmoet en bou lewenslange 
verhoudings. 
 
 

2.26 SKOLLIEKAMP 
 
2.26.1 Projekspan 
 
Shawn Northey (Projekleier), Lochner Pretorius, 
Karin Scrooby, Dean Sirrals en Jaco Joubert 
 
2.26.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.26.2.1 Die doel van die kamp is om 'n bydrae te 
lewer tot die geestelike en sosiale voorbereiding 
van matrikulante tot die lewe ná matriek, en meer 
bepaald tot die eerste jaar na matriek. 
 
2.26.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.26.3.1 Om dié doel te bereik moet daar deeglik 
rekening gehou word met die behoeftes van die 
teikengroep (matriekleerders).  Hulle behoeftes is 
van tyd tot tyd deeglik bepaal met behulp van 
anonieme vraelyste, en aan die begin van elke 
Skolliekamp vul die matrieks weer 'n vraelys in 
waarin hulle anoniem aandui wat hulle behoeftes 
is.  Die kamp is daarop ingestel om op drie wyses 
aan die matrikulante se behoeftes te voldoen: 
 
2.26.3.2 Lesings word gegee oor temas waaroor 
daar 'n inligtingsbehoefte bestaan.  Dit handel 
veral oor selfaanvaarding, menseverhoudings, 
verhoudings met ouers, seks en my verhouding 
met God en praktiese advies oor die jaar na 
matriek. 
 
2.26.3.3 Aktiwiteite word gereël waar geestelike 
en sosiale vaardighede deur praktiese ervaring 
aangeleer word.  Tydens hierdie aktiwiteite beleef 
die matrikulante 'n groot mate van aanvaarding wat 
by hulle 'n sterk behoefte is en hulle selfbeeld 
opbou. 
 
2.26.3.4 Ruimte word doelbewus geskep vir 
persoonlike gesprekke, en ongeveer 80% van 
alle matrieks voel na die kamp dat hulle 'n saak 
hanteer het wat hulle al baie lank pla. 
 
 

2.27 JEUGPROJEKLEIERS 
 
2.27.1 Projekspan 
 
Dif Ehlers (Projekleier), Hardus van Niekerk, 
Shawn Northey, Hendrik Groenewald en Simon 
van den Heever. 
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2.27.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.27.2.1 Uitruil van idees/onderlinge kommuni-
kasie met mekaar 
 
2.27.2.2 Evaluering en verbetering van bestaande 
projekte 
 
2.27.2.3 Ondersoek van nuwe projekte 
 
2.27.3  Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.27.3.1 Beter kommunikasie tussen onderskeie 
projekleiers bewerk. 
 
2.27.3.2 Inskakeling van nuwe belangstellendes. 
 
 

2.28 VROUE-HERFSKONFERENSIE 
 
2.28.1 Projekspan 
 
Engela Malherbe (Projekleier), Hantie 
Bezuidenhout, Anine Fischer, Dobbie Booy en 
Tersia Petzer (Admin Beampte). 

 
 
2.28.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.28.1 Die projek is nodig om die eiesoortige, 
geestelike en emosionele behoeftes van vroue 
aan te spreek.  Dit is vir vroue belangrik om buite 
die gemeente-verband toegerus te word vir hulle 
taak as Christin vroue. 
 
2.28.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.28.3.1 Ons wil by hierdie geleentheid vroue in 
ons sinodale streek toerus vir hulle taak as 
Christin vroue sodat hulle die eise van vandag se 
lewe kan hanteer. 
 
 

2.29 MANNE MOSAÏEK 
 
2.29.1 Projekspan 
 
Janus Roux (Projekleier).  Die Projekspan word 
saamgestel soos die behoefte na vore kom. 
 
2.29.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.29.2.1 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 gemeentes.  Dit 
blyk duidelik uit e-posse en gesprekke, ook op 
versoek van sommige leraars van die gemeentes. 
 
2.29.2.2 In Elarduspark (byvoorbeeld, en in 'n 
paar ander gemeentes in ons Sinode) 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 Woensdag- en 
Saterdagoggend, waar daar net van die Eenjaar-
Bybel gebruik gemaak word.  Dit is nodig om met 
nog ander gemeentes te deel wat hier gebeur 
sodat die seën daarvan verder kan versprei. 
 
2.29.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.29.3.1 Ons gaan opnuut in 2014 gemeentes 
bewus maak van Manne Mosaïek deur hulle per 
brief of e-pos in kennis te stel dat, in plaas daarvan 
dat die manne van die gemeentes na 'n 
gesamentlike mannekamp genooi word, daar na 
die gemeentes, soos die behoefte/s aangedui 
word, uitgereik kan word om hulle te fasiliteer wat 
hulle spesifieke en unieke behoeftes ten opsigte 
van 'n mannebediening betref. 
 
2.29.3.2 Hierdie ope uitnodiging word gerig aan 
alle gemeentes in die Oostelike Sinode. 
 
 

2.30 MOSAMBIEK VENNOOTSKAP 
 
2.30.1 Projekspan 
 
Carl Louwrens (Projekleier) en die lede van die 
Sinodale Diensraad. 
 
2.30.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.30.2.1 Die IRM is die vrug van die NG Kerk se 
sendingwerk in Mosambiek sedert 1908.  Vanaf 
1992 is die Oostelike Sinode nou betrokke by die 
werksaamhede van die IRM binne die grense van 
die Sinodo Novo. 



 
 

2.  So werk die Sinode-familie 
 
 

 
Agenda 2014  37    Agenda 2014 
  

 
 
2.30.2.2 Die IRM is 'n baie jong kerk en kan leer 
uit die ondervinding en kundigheid van die NG 
Kerk Ekumeniese skakeling met Sinodo Novo om 
goeie verhoudinge te handhaaf en behoeftes 
deurlopend te evalueer. 
 
2.30.2.3 Vennootskappe te stig tussen NG Kerk 
gemeentes wat in Mosambiek werksaam is ter 
wille van koördinering, skakeling en bemagtiging. 
 
2.30.2.4 Finansiële ondersteuning aan Sinodo 
Novo aangesien meeste gemeentes in diep 
plattelandse gebiede geleë is. 
 
2.30.2.5 Vennootskap met die Teologiese 
Fakulteit van Hefsiba aangesien die IRM pastore 
daar opgelei word. 
 
2.30.2.6 Kontak met ander Sinodes betrokke by 
IRM by jaarlikse Gesamentlike Sending Suid-
Mosambiek (GSM) vergadering. 
 
2.30.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.30.3.1 Verteenwoordig die Oostelike Sinode by 
sinodale vergadering van IRM Sinodo Novo.  
Jaarlikse besoek aan Hefsiba.  Jaarlikse 
vergadering van GSM.  Jaarlikse besoek 
gemeentes van IRM Sinodo Novo. 
 
2.30.3.2 Vergader met al die gemeentes van die 
Oostelike Sinode om vennootskap uit te bou.  
Begroot vir finansiële hulp aan IRM Sinodo Novo 
en Hefsiba. 
 
2.30.3.3 Besoek aan Hefsiba en Sinodo Novo 
elke 4 jaar na verkiesing van die nuwe Sinodale 
Diensraad van die Oostelike Sinode. 
 
 

 

2.31 SWAZILAND VENNOOTSKAP 
 
2.31.1 Projekspan 
 
Johan Koen (Projekleier) en die lede van die 
Sinodale Diensraad. 
 
2.31.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.31.2.1 Die Oostelike Sinode is reeds van sy 
stigting af betrokke in Swaziland.  Kontak met 
ander Sinodes betrokke by die jaarlikse 
Swazilandse Sendingkommissie (SwSK) 
vergadering. 
 
2.31.2.2 Dat 'n eenheidsgevoel bewerkstellig word 
tussen die Oostelike Sinode en die Swaziland 
Reformed Church (SRC).  Dat geleenthede vir 
sinergie tussen die kerk in Swaziland en 
gemeentes van die Oostelike Sinode ontgin word. 
 
2.31.2.3 Dat die internasionale belangstelling 
van universiteit, organisasies en gemeentes in die 
werk van Shiselweni Home-Based Care van 
kennis geneem word en gedeel word deur hierdie 
Sinode wat op elke gebied die naaste aan ons is. 
 
2.31.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.31.3.1 Ontmoet plaaslike kerkleiers van drie 
gemeentes (Hhohho, Manzini, Lubombo).  Neem 
eerstehands kennis van geestelike werk wat in die 
noorde van Swaziland gedoen word. 
 
2.31.3.2 Meer agtergrond te gee van die kerk in 
Swaziland - uitdagings, suksesse en hoogtepunte. 

 
 
2.32 RINGE TOERUSTING 
 
2.32.1 Projekspan 
 
Dirkie van der Spuy (Projekleier), Lourens 
Bosman, Johan van der Merwe, Francois Retief en 
Henry van der Schyff 
 
2.32.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.32.2.1 Dit is nodig dat die ringsdiensrade 
voortdurend ingelig word oor gebeure in die 
Kerkverband, veral besluite wat die ringe raak. 
 
2.32.2.2 Om voortdurend inligting oor plaaslike 
omstandighede te bekom wat onder ander tydens 
die sinodesitting gebruik kan word.  Hierdie 
gereelde kontak lei tot die bepaling van tendense. 
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2.32.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.32.3.1 Vertroue, samewerking en bemoediging 
van mekaar. 
 
2.32.3.2 Om die inligting wat die afgelope twee 
jaar versamel is, op 'n gestruktureerde wyse te 
toets. 
 
2.32.3.3 Om 'n vaste prent van die sinodale 
gebied te verkry, wat ook tydens die sinodesitting 
gebruik kan word. 
 
 

2.33 BELHAR GELEENTHEDE 
 
2.33.1 Projekspan 
 
Dirkie van der Spuy (Projekleier), Francois Retief, 
Johan van der Merwe, Tertius Erasmus, Johan 
Koen, Freddie Schoeman en Henry van der Schyff. 
 
2.33.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.33.2.1 Die Sinodale Diensraad ontwerp 'n eie 
proses vir gemeentes om hulle uit te spreek oor 
die voorgestelde Artikel 1.  Die ringe word 
toegerus sodat hulle gemeentes kan begelei om 'n 
besluit oor Artikel 1 en Belhar te neem. 
 
2.33.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.33.3.1 Ringe van voldoende inligting en 
hulpmiddels voorsien om gemeentes te begelei. 
 
2.33.3.2 Gemeentes genoegsaam in te lig en te 
ondersteun om 'n besluit oor Artikel 1 en Belhar te 
neem. 

 
 
2.34 KOM ONS ONDERSTEUN ONS 
SENDELINGE 
 
2.34.1 Projekspan 
 
Piet Meiring (Projekleier), Arno Meiring, Johan 
Koen, Willem Badenhorst en Frans du Plessis. 
 
2.34.2 Waarom is die projek nodig? 
 
2.34.2.1 Ons wil 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.  Wat is 
hulle behoeftes?  Kan ons hulle beter begelei en 
ondersteun?  Kan gemeentes hulle sendingaksies 
beter koördineer? 
 

2.34.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
2.34.3.1 Die eerste deel van die projek was om 'n 
omvattende verslag van die sendingwerk wat deur 
gemeentes in die Oostelike Sinode onderneem 
word, asook watter sendelinge daarby betrokke is, 
saam te stel.  Die deel van die projek is 
afgehandel.  
 

2.34.3.2 Ons was van plan om die resultate van 
die projek tydens 'n konferensie in Augustus 2013 
bekend te stel.  As gevolg van praktiese probleme 
het die konferensie nie plaasgevind nie. 
 
2.34.3.3 Die tweede fase van die projek is die 
saamstel van 'n omvattende handleiding vir die 
gebruik in al die gemeentes in die Sinode.  Ons 
beoog om die konsep handleiding teen die einde 
van April 2014 gereed te hê.  Ons wil graag twee 
werksvergaderings hou om die manuskrip te 
finaliseer (in Mei en Augustus 2014.) 
 
2.34.3.4 Ons beoog dat die handleiding tydens die 
Oostelike sinodesitting in Oktober 2014 bekend 
gestel word. 
 
 
 
 
 
SAAMGESTEL DEUR DIE SINODALE 
DIENSRAAD 
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INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een: Hierdie verslag verskaf die inligting vir die gesprek oor 
die omvattende versorging van predikante.  Dit word as gelese 
beskou. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar hieroor wil lewer, 
kan dit op Indekskaarte doen. 
 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Verskeie tafelgesprekke vind plaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen 
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3.1 TAAK VAN DIE SINODE 
 
3.1.1 Die Familiereëls beskryf mos die taak 
van die Sinode soos volg in Bepaling 31 - Die 
Sinode fokus op werksaamhede wat slegs die 
Sinode kan doen, met betrekking tot – (een) 
predikante en hulle bediening; . . .  
 
3.1.2 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat hierdie taak ten beste uitgevoer kan word deur 
predikante as een van die twee fokusse van die 
termyn se werksaamhede te aanvaar en te 
hanteer. 
 
3.1.3 Die Sinodale Diensraad is oortuig dat 
indien dit met 'n predikant goed gaan, die 
moontlikhede beter is dat dit met die gemeente 
goed sal gaan en dat hulle 'n verskil in die 
gemeenskap sal maak. 
 
3.1.4 Een van die Sinode se uitgangspunte is 
mos dat ons op gesonde gemeentes fokus wat in 
diens van die Koninkryk besig is. 
 
3.1.5 Die Bybel sê mos nie verniet dat 
gelowiges die sout van die wêreld is nie. Matteus 5 
vers 13. 
 
3.1.6 Handelinge 20 vers 28 en verder 
beklemtoon ook dat die herders hulleself en die 
hele kudde moet oppas.  Hierdie werk van die 
Sinodale Diensraad beoog juis die versorging van 
die herders → predikante → geestelike leiers. 
 
 

3.2 DIE LAND WAARIN ONS LEEF 
 
3.2.1 Die Sinodale Diensraad het probeer 
vasstel wat gebeur in die land en watter effek dit 
op gemeentes het.  Dit was ook die tema van 2013 
se predikantekonferensie. 
 
3.2.2 Die volgende het in kort van die land 
geblyk: 
 
Een: Die land skyn baie voorspoedig te 
wees, maar is vrot van die skuld.  Boonop is 
korrupsie en omkoop 'n groot werklikheid in 
besigheid.  Voorspoedsteologie speel 'n groot rol 
onder al die bevolkingsgroepe. 
 
Twee: Die verskillende kommunikasiemedia 
het baie vinnig ontwikkel.  Mense is bykans dag en 
nag op verskillende maniere aan die kommunikeer, 
maar het juis behoefte aan sinvolle persoonlike 

verhoudinge.  Mense wil graag deelnemers wees, 
nie meer net toeskouers nie.  Hulle wil graag 'n 
verskil maak.  Dieselfde spangevoel soos wat in 
sport beleef word, is ook elders merkbaar. 
 
Drie: Lidmate is onseker oor grond, en vra of 
dit veilig in die toekoms gaan wees.  Die tweede 
oorgang gaan 'n groot invloed op lidmate hê. 
 
Vier: Daar is 'n skuif in mense se lojaliteit.  
Daar moet 'n onmiddellike bevrediging van die self 
wees of mense skuif en soek verder op ander 
plekke.  'n Verbruikersmentaliteit het ook in die 
Kerk posgevat.  Integriteit is aan die verdwyn. 
 
3.2.3 Die volgende kan van die meeste 
gemeentes gesê word: 
 
Een: Die kerngroep in 'n gemeente is tussen 
45/50 jaar en ouer.  Die jonger groep mense het 
steeds behoefte aan 'n verhouding met die Here, 
maar is veral vir die charismatiese vatbaar.  Hulle 
soek ook self die antwoorde en is nie sondermeer 
oortuig deur wat hulle ouers sê nie.  Tog is daar 
talle positiewe jongmense in die gemeentes.  
Jeugwerk bly 'n uitdaging en kategesestof bevredig 
nie oral nie; teologiese opleiding help ook nie altyd 
nie. 
 
Twee: Die Kerk moet relevant bly in die nuwe 
oop gemeenskap.  Hande moet met ander Kerke 
gevat word en saam gewerk word in die land.  Die 
baie verskillende godsdienste in die land plaas die 
vraag na die uniekheid van die Christendom op die 
tafel. 
 
Drie: Die preek as dié middel van 
kommunikasie word bevraagteken.  Gesag van 
die Skrif is baie belangrik.  Wat is ons as Kerk se 
verantwoordelikheid ten opsigte van 
Skrifhantering?  Die Belydenis van Belhar en 
Kerkhereniging is ook ter sprake. 
 
Vier: Klein gemeentes op die platteland staan 
voor 'n uitdaging, 'n model vir die bediening met 
minder bronne en minder lidmate moet gevestig 
word.  Selfs sommige predikante in hierdie 
gemeentes sukkel baie.  Die strukture van die 
ringe moet weer opgetel word om ondersteuning te 
kan bied. 
 
Vyf: Verhale van die verskil wat gemeentes 
maak, spreek mense aan.  Gemeentes moet 
aangespoor word om te wys watter verskil hulle 
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maak.  Die eerste gemeente het volgens waardes 
begin lewe en dit het die verskil gemaak. 
 
Ses: Die leierskapsfunksie en profetiese rol 
van die Kerk moet uitgebou word.  Profeties moet 
baie meer klem op sosiale geregtigheid gelê word. 
 
 

3.3 PREDIKANTE ONDERSTEUN 
 
3.3.1 In die lig van hierdie situasie het die 
Sinodale Diensraad hierdie fokus soos volg 
beantwoord:  Ons moet fokus om predikante te 
help om optimaal te funksioneer deur hulle toe te 
rus, te versorg en hulle spiritualiteit te verdiep. 
 
3.3.2 'n Bietjie meer omskryf, wil die Sinodale 
Diensraad daarop fokus om predikante te 
bemagtig en te ondersteun om hulle: 
 
Een: By emosionele heling en genesing te 
bring. 
 
Twee: Om 'n vars belewenis van God deur Sy 
Gees te ervaar 
 
Drie: Om hulle fasiliteringsvaardighede te 
ontwikkel.  Dit is ten opsigte van: 
 
Leierskapsontwikkeling (veral van die span) 
Visionering – om die doel te bereik van die 
gemeente as missionele gemeente 
Bedieningsontwikkeling – om lidmate te bemagtig 
om gawes te gebruik in die bedieninge van die 
gemeente 
Erediensbelewing van 'n ontmoetingsgebeure 
 
Vier: Kollegaskap ten beste te beleef. 
 
3.3.3 Die volgende skets toon die fokus:  
Predikante lei gemeentes om die wêreld te bereik. 
 

 
 
 

3.4 PROJEKLEIERS EN PREDIKAN-
TE 
 
3.4.1 Die Sinodale Diensraad het 'n 
geleentheid gereël met die projekleiers van 

projekte en ander persone wat met predikant te 
doen het.  Dit was op 17 Oktober 2012. 
 
3.4.2 Die volgende persone was teenwoordig: 
Trix Truter - die Pastor pastorumgroep, Jean 
Strydom - Mentoropleiding, Jaco van Niekerk en 
Pieter Malherbe - Retreats vir predikante, Danie 
Dreyer Kuratorium.  Lede van die Sinodale 
Diensraad hanteer ook projekte, naamlik Lourens 
Boman - Predikantekonferensie, Francois Retief – 
Fasiliteringsgroep en Dirkie van der Spuy - mpa 
(Moreletapark Assosiasie). 
 
3.4.3 Daar is slegs twee vrae hanteer, naamlik: 
 
Een: Hoe gaan dit met die predikante? 
 
Twee: Wat sien predikante nou as hulle roeping 
in die gemeentes en gemeenskappe? 
 
3.4.4 'n Hele aantal positiewe tendense / 
inligting het geblyk.  Sake soos: 
 
Die meerderheid predikante geniet hulle werk en 
voel bevoorreg om dit te kan doen 
Mpa se helingsprogram werk om heling te bring 
en maak mense weer gereed vir toerusting 
Die voorreg om te leer uit die betrokkenheid met 
die lidmate - lidmate laat predikante op 'n diep 
vlak in hulle lewens toe 
Al hoe meer leraars is bereid om hulleself bloot te 
stel en kwesbaar te wees, om hulle swakhede te 
erken 
Die kwaliteit van lidmate in die Kerk is 'n baie 
groot bate 
Lidmate bly deel en aktief omdat hulle die Here 
liefhet, nie as gevolg van dominees nie.  Lidmate 
het dus 'n dieper motivering en dit gee vir die 
leraars 'n beskermde omgewing om in te werk en 
te leef 
Waar leraars verantwoordelikheid neem vir 
hulleself, vind heling plaas en kom daar 'n 
hoër/beter toerusting 
 
3.4.5 Daar was ook negatiewe tendense / 
inligting soos: 
 
3.4.5.1 Talle gemeentelede se verwagting is 
steeds die ou model (herder–kudde) waar die 
dominees sentraal staan en alles doen.  Frustrasie 
by predikante na aanleiding van die spanning 
tussen die nuwe teologie en verwagtings van die 
ou manier van doen. 
 
3.4.5.2 Predikante gee baie, is dikwels leeg 
gegee.  Predikante kan net taakgerig raak en die 
vermoë verloor om God te ontmoet en te ken.  Die 
druk van elke dag se werk vreet die spiritualiteit 
op. 



 
 

3.  Fokus Predikante 
 

 

 
 
Agenda 2014  43 

3.4.5.3 Veral klein plattelandse gemeentes kry 
swaar as gevolg van eksterne omgewing wat 
verander.  Leraars op platteland in klein dorpe is 
dikwels eensaam terwyl hulle al die sorg moet 
gee.  Leraars verleer om self voor God te leef, om 
hulleself geestelik te versorg. 
 
3.4.5.4 Die groot sosiale, politieke en kulturele 
skuiwe in SA plaas die Kerk onder druk en 
noodsaak 'n nuwe manier van Kerkwees.  Sorg vra 
daarom vir hertoerusting en nuwe selfverstaan van 
predikante met die oog op 'n nuwe konteks. 
 
3.4.5.5 Leraars werk in 'n kerk waarin baie rooi 
ligte aangaan: erediensbywoning neem af, lidmate 
verlaat die kerk, daar is negatiwiteit oor predikante, 
daar is min/geen bekerings nie. 
 
3.4.5.6 Waar die geestelike toestand van 
leraars sleg is, lei dit tot gebrekkige impak in die 
gemeentes en die samelewing. 
 
3.4.6 Die gesprek het die wyse bevestig, 
waarop die Sinodale Diensraad oor die versorging 
van predikante dink. 
 
 

3.5 UITSETTE VAN DIE GESPREK 
MET DIE PROJEKLEIERS 
 
3.5.1 Breë uitgangspunte 
 
3.5.1.1 Werk met VERSORGING EN 
TOERUSTING 
Eers heling dan toerusting. 
Maak beter gebruik van ring en bemagtig ringe vir 
hulle taak. 
 
3.5.1.2 Benut vennootskappe sodat die regte 
opleiding plaasvind – VBO. 
Gebruik en belyn bestaande bedieninge en 
strukture: ringe, pastors pastorum, retraite, 
fasilitering; mpa; teologiese opleiding; bemark 
alternatiewe toerustingsbronne. 
 
3.5.1.3  Spesiale aandag aan ontwikkeling van 
spiritualiteit. 
 
3.5.2 Wat wil ons bereik? 
 
Geesvervulde leraars met 'n sterk roepingsbesef. 
Leraars wat doelgerig leef en bedien. 
Versorgde leraars met emosionele en geestelike 
energie. 
 
 
 
 

3.5.3 Wat is nodig? 
 
3.5.3.1 Effektiewe projekte 
 
'n Paar optimaal funksionerende strukture van 
sorg. 
Projekte moet mekaar aanvul en ondersteun. 
Toerusting moet in die kol wees ten opsigte van 
werklike behoeftes. 
Spiritualiteit verdiep en versterk. 
 
3.5.3.2 Netwerk van inligting – wat gesif en 
gemodereer is.  Regte inligting moet by regte 
persone kom. 
 
3.5.3.3 Goeie kommunikasie na ringe, Excelsus 
en Kuratorium. 
 
3.5.3.4 Terugvoerlusse - Veral ten opsigte van 
leraars in nood moet daar goeie inligting na 
projekleiers deurvloei.  (Die ringe het hierin 'n 
belangrike rol.) 
 

Daar is drie fokusares. 

 
3.5.4 Predikanteversorging 
 
3.5.4.1 Algemeen: help leraars wat baie sorg 
moet gee, om ook sorg te ontvang. 
 
3.5.4.2 Spesifieke punte wat aandag vra: 
Leraars na egskeiding 
Naby aftrede 
Gemeentes wat krimp 
Pastorale hulpe 
Leraars op klein plattelandse gemeentes wat 
eensaam is. 
 
3.5.5 Spiritualiteit 
 
3.5.5.1 Volgehoue spirituele groei en geestelike 
diepte tsv druk van werk. 
 
3.5.5.2  Help predikant om voor die aangesig van 
God en in Sy teenwoordigheid te leef, om 
hom/haarself geestelik te versorg. 
 
3.5.5.3 Versterk roepingsbesef voortdurend. 
 
3.5.5.4 Hantering / integrasie van nuwe teologie 
by spiritualiteit. 
 
3.5.6 Toerusting 
 
3.5.6.1 Toepaslike toerusting versus blote 
verkryging van VBO punte. 
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3.5.6.2 Lei en bestuur van verandering 
(adaptive leadership) tov die volgende: 
 
Herder-kudde  liggaamsgebaseerde bediening. 
Missionale gemeentewees. 
Kontekstuele leierskap. 
 
3.5.6.3 Hantering van nuwe teologie. 
 
 

3.5.6.4 Selfverstaan in die nuwe konteks van SA. 
 
3.5.6.5   Doelgerigte bediening. 
 
3.5.6.6   Breër toerusting van gemeente se 
leierskap, nie net dominees nie. 
 
3.5. 7 Die volgende skets gee 'n grafiese 
aanduiding hiervan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 GEÏNTEGREERDE PLAN 
 
3.6.1 Die Sinodale Diensraad het in oorleg met 
die projekleiers 'n geïntegreerde plan vir die 
versorging van predikante ontwikkel. 
 
3.6.2 Die doel van die plan is duidelik, naamlik 
om elke predikant te bereik en 'n blywende verskil 
in sy / haar lewe te maak wat deurwerk na die 
gemeente en die gemeenskap. 
 
3.6.3 Die geïntegreerde plan skakel die los 
projekte in 'n program saam, wat deur die meeste 
predikante benut kan word. 
 
3.6.4 Daar is kennis geneem van talle 
kursusse en kundiges wat benut kan word.  'n 

Program ter wille van die spesifieke behoeftes 
van die Sinode se predikante word egter eers 
saamgestel.  Bestaande kursusse word gebruik, 
waar dit kan inpas. 
 
3.6.7 Tans word die volgende voorsien: 
 
3.6.7.1 'n Aanvangsgeleentheid waartydens die 
grootste behoeftes aangespreek word.  'n Dag en 
'n half-geleentheid word beplan.  Sake word 
hanteer wat kan sorg dat 'n predikant met nuwe 
energie na die gemeentes teruggaan. 
 
3.6.7.2 Daarna word die predikante, wat die 
besoeke aan ander predikant bring (pastor 
pastorum) gevra om verhoudinge verder op te 
bou en die ander projekte van die Sinode aan te 
beveel. 
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3.6.7.3 Dit word ook in die vooruitsig gestel dat 
elke predikant oor 'n vertroueling (mentor) beskik 
wat sy / haar hart hoor en saam kan bid.  Hierdie 
persone kan ook toegerus word om die predikante 
verder te ondersteun. 
 
3.6.7.4 Die ringe word gehelp om hulle omgee-
funksie uit te bou en te help dat elke predikant in 
ten minste een netwerk ingeskakel is. 
 
3.6.7.5 Die Predikantekonferensie word as 
momentumversterker gebruik, waar spesifieke 
sake hanteer word. 
 
3.6.7.6 Die retreats help predikante om tot 
stilstand te kom, te herlaai en ook toegerus te word 
om plaasklik retreats aan te bied. 
 
3.6.7.7 Die projekspan vir kleiner gemeentes 
help predikante om die prosesse te verstaan 
waardeur hulle gemeenskappe gaan, sodat hulle 
doelbewus kan werk om die oorgang te benut. 
 
3.6.7.8 Die ander projekspanne help ook met die 
ontwikkeling van vaardighede. 
 
3.6.8 Die Sinodale Diensraad voorsien om die 
aanvanklike geleentheid twee keer per jaar die 
volgende twee jaar aan te bied.  Vir 2015 is die 
datums 20 en 21 April sowel as 26 en 27 
Augustus. 
 
3.6.9 Die droom van die Sinodale Diensraad is 
dat elke predikant voor die einde van 2016 so 'n 
geleentheid bygewoon het en ingeskakel in 
versorgingsnetwerke is. 
 
3.6.10 Die rol van ringe 
 
3.6.10.1 In die gesprek oor die versorging van 
predikante het die ring ook 'n bepaalde rol 
(vergelyk punt 3.6.7.4 hierbo).  Daar is ook besef 
dat die siening oor ringe die afgelope tyd verander 
het. 
 
3.6.10.2 Ringe en die siening oor ringe se plek en 
rol ten opsigte van gemeentes gaan deur 
soortgelyke ontwikkeling as kind wat grootword: 'n 
beweging van (een) afhanklikheid > (twee) 
onafhanklikheid > (drie) interafhanklikheid. 
 
3.6.10.3 Ringe se ontwikkeling 
 
Een: Waar ons vandaan kom is 'n tyd van 
sterk voorskrifte van bo wat min ruimte laat vir die 
eie identiteit van gemeentes.  Ringe (en Sinodes) 
skryf voor, kontroleer, hou toesig. 
 

Twee: Dit is gevolg deur 'n tyd van die verval 
van voorskrifte en sterk strukture.  Eie identiteite 
van gemeentes ontwikkel.  Ringe verloor hulle 
funksies en ringe funksioneer swak en op die 
minimum. 
 
Drie: Tans gaan ons 'n tyd in van die 
herontdek van die belang van verhoudings en 
goeie ondersteuningsisteme.  Eie identiteit van 
gemeentes is grootliks gevestig, wat hulle nou 
soek is volwasse interafhanklikheid.  Ringe se rol 
moet nou herdefinieer word itv sorg, steun, 
toerusting, verhoudings. 
 
3.6.10.4 Kan die ring die rol speel om persoonlike 
kwessies by leraars aan te spreek?  Waarskynlik 
nie, daarvoor is daar 'n ander soort verhouding 
nodig wat vertroulik en veilig is.  Dit is pastor 
pastorum of mentor se funksie.  Daar moet 'n 
verhouding wees waar mens die vrymoedigheid 
het om oor persoonlike sake te praat omdat dit 
veilig is. 
 
3.6.10.5 Dit is ook belangrik dat daar kundigheid 
by mentors en pastors moet wees oor wat die 
leraar kan help.  Baie mentors het riglyne nodig 
oor waaroor die gesprekke behoort te gaan, watter 
kritiese sake aangespreek moet word, en ook 
watter ontwikkelingsgeleenthede en hulp bestaan. 
 
3.6.10.6 Die ring het steeds visitasie funksie maar 
op 'n ander, sagter en verhoudingsgerigte manier.  
Ons kan egter nie daarvan wegkom dat die ring 
uiteindelik ook 'n regsfunksie het en daarom nie so 
betrokke kan wees op persoonlike vlak in 
probleme nie.  Die ring se werk is eerder om seker 
te DAT elke leraar in 'n mentorskap / pastor 
verhouding staan. 
 
3.6.10.7 Wat is die funksie van die netwerke wat 
die Sinode vestig?  Die netwerke is meer gerig op 
bedieningsinhoud.  Die netwerke het ook 'n 
ondersteuningsfunksie, maar dit lê op 'n ander vlak 
naamlik om effektief en doelgerig te kan bedien. 
 

Verskillende projekte wat met predikante te doen 
het 

 

3.7 PASTOR PASTORUM 
 
3.7.1 Projekspan 
 
Jaco van Niekerk (Projekleier) en 'n span van 28 
predikante. 
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3.7.2 Waarom is die projek nodig? 
 
3.7.2.1 Ons predikante is onder druk as gevolg 
van veeleisende werksomstandighede en 'n 
samelewing wat drasties verander het. 
 
3.7.2.2 Ons predikante is 'n belegging vir en 
sekerlik een van die belangrikste bates van ons 
kerk en daarom is dit nodig dat predikante 
pastoraal versorg sal word. 
 
3.7.2.3 'n Pastor Pastorum bediening kan een 
van die maniere wees hoe ons deur middel van 
pastor pastorum's (met harte vir hierdie bediening) 
persoonlik by die pastorale versorging van 
predikante en hulle gesinne kan uitkom. 
 
3.7.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
3.7.3.1 Om soveel as moontlik predikante binne 
ons Sinodale gebied by wyse van persoonlike 
kontak pastoraal te versorg. 
 
 

3.8 PREDIKANTEKONFERENSIE 
 
3.8.1 Projekspan 
 
Louens Bosman (Projekleier) en die ander lede 
van die Sinodale Diensraad 

 
 
3.8.2 Waarom is die projek nodig? 
 
3.8.2.1 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. 
 
 
 
 

3.8.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
3.8.3.1 Die jaarlikse Sinodale Predikante-
konferensie is 'n onmisbare middel waardeur die 
esprit de corps in ons Sinode gevestig en uitgebou 
word, soos wat die jare bewys het. 
 
3.8.3.2 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. 
 
 

3.9 MENTOROPLEIDING 
 
3.9.1 Projekspan 
 
Jean Strydom (Projekleier) en Minette Dempsey 
 
3.9.2 Waarom is die projek nodig? 
 
3.9.2.1 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 baie van die 
leraar se frustrasies binne die bediening wegneem. 
 
3.9.2.2 '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.  
In die lig van die fokus op predikante-versorging is 
hierdie toerusting dus uiters noodsaaklik. 
 
3.9.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
3.9.3.1 Om mentors op te lei en toe te rus binne 
die Oostelike Sinode.  Die leraars word dus 
toegerus om as mentor 'n impak in iemand anders 
se lewe te maak. 
 
3.9.3.2 Om leraars toe te rus om goeie 
"mentees" te wees.  Met ander woorde dat hulle 
toegerus word om deur ander begelei te kan word 
en om optimale groei te ervaar.  Dit neem baie 
spanning by die leraars weg. 
 
3.9.3.3 Die leraars word tydens die opleiding ook 
gevra om opnuut na hulle persoonlike en inter-
persoonlike verhoudings te kyk en dit te evalueer.  
Hulle baat geweldig baie by die werk op hierdie 
vlak. 
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3.10 FASILITERING 
 
3.10.1 Projekspan 
 
Francois Retief (Projekleier), Freddie Schoeman, 
Lourens Bosman, Louis Louw, Johan Koen, Johan 
Taute, Hannelie du Preez en Attie Botha.  Hierdie 
span is "oop" vir nog opgeleide fasiliteerders. 
 
3.10.2 Waarom is die projek nodig? 
 
3.10.2.1 Om aan gemeentes die dienste van 
opgeleide fasiliteerders beskikbaar te stel wat 
gemeentes kan begelei in situasies soos 
byvoorbeeld 'n beroepingsproses, die hantering 
van 'n vakature, konflik, visionering, strategiese 
beplanning, 'n nuwe leraar in die gemeente. 
 
3.10.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
3.10.3.1 Gesonde gemeentes wat optimaal 
funksioneer. 
 
 

3.11 FASILITERENDE LEIERSKAP 
 
3.11.1 Projekspan 
 
Freddie Schoeman (Projekleier) en Lourens 
Bosman 
 
3.11.2 Waarom is die projek nodig? 
 
3.11.2.1 Daar is gevind dat predikante oor die 
algemeen nie oor fasiliteringsvaardighede beskik 
nie en daarom ook nie fasiliterende leierskap kan 
beoefen nie.  Fasiliterende leierskap is noodsaaklik 
vir Vlak 5 leierskap (Good to Great – Jim Collins) 
wat  veral in die kerk uiters noodsaaklik is.  Daar is 
tans geen soortgelyke kursusse wat aangebied 
word nie. 
 
3.11.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
3.11.3.1 Ons wil graag soveel as moontlik 
predikante, teologiese studente en ander 
gemeenteleiers oplei en toerus met 
fasiliteringsvaardighede om hulle sodoende in 
staat te stel om fasiliterende leierskap te beoefen 
in hulle gemeentes in die groter kerkverband. 
 
 

3.12 RETREAT VIR PREDIKANTE 
 
3.12.1 Projekspan 
 
Jaco van Niekerk (Projekleier), Pieter Malherbe, 
Freddie Schoeman en Carel Pienaar 

 
3.12.2 Waarom is die projek nodig? 
 
3.12.2.1 Dit is nodig dat predikante gereeld na 'n 
eielandsituasie gebring word waar hulle, weg van 
hul gemeentes en gemeenteverpligtinge, God in 
stilte en afsondering in die middelpunt van hul 
lewens kan beleef, en oor hul verhouding met die 
Here kan besin.  Terselfdertyd moet hulle toegerus 
word om hierdie selfde ervaring na hul ringe, 
gemeentes en lidmate te neem. 
 
3.12.2.2 Die groei in die bywoning van predikante 
uit die Oostelike Sinode (15 in 2013) bevestig die 
noodsaaklikheid van hierdie projek. 
 
3.12.3 Wat wil julle met die projek bereik? 
 
3.12.3.1 Ons wil 10-15 predikante op 'n 3-dag 
wegbreek na 'n afgeleë bestemming neem waar 
hulle deur middel van 'n goed ingeklede program 
van Woord, luister en antwoord, in stilte, maar ook 
in hul interaksie met ander retreatgangers, in hul 
menswees en geloof kan groei. 
 
3.12.3.2 Ons wil hulle motiveer, bemagtig en 
begelei om eie retreatbedieninge in rings- en 
gemeenteverband te begin. 
 
 

3.13 BESLUITE IN VERBAND MET 
PREDIKANTE 
 
3.13.1 Predikantebegeleiding 
 

PREDIKANTEBEGELEIDING (vgl Agenda A.3 bl 
49 pt 3.1.3.3; Notule Dag 2 pt 37) 
1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis 
van die groot werk wat die onderskeie Sinodes en 
ringe doen om gelegitimeerdes in hul bedienings- 
en selfontwikkeling te ondersteun. 
2 Die Algemene Sinode moedig alle 
gelegitimeerdes aan om ter wille van hul eie 
bedieningsvreugde by die geleenthede in te 
skakel. 
 
PREDIKANTEBEGELEIDING (vgl Agenda T.3.2 bl 
1 pt 4.1; Notule Dag 5 pt 15) 
Die Algemene Sinode bevestig dat 
Predikantebegeleiding in terme van die Kerkorde 
Art 31 en 35 die opdrag van ringe en Sinodes is en 
begroot vir 'n netwerk tussen Sinodes met die oog 
op beleid en koördinering. 
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3.13.2 Predikantesake: Selfsorgsisteem 
 
3.13.2.1  Die besluit 
 

PREDIKANTESAKE: 
SELFSORGKREDIETSISTEEM (vgl Agenda A.3 
bl 52 pt 3.3.2.4; Notule Dag 2 pt 37) 
1 Die Algemene Sinode keur die 
selfsorgkredietsisteem as aanvulling tot die VBO-
kredietstelsel goed. 
2  Die Algemene Sinode versoek die ABR om 
advies aan ringe en kerkrade te voorsien met die 
oog op die hantering van die selfsorg-krediete in 
aanvulling tot die VBO-krediete. 

 
3.13.2.2 In aanvulling tot die bestaande VBO-
kredietstelsel, wat 'n selfstandige en eie proses is, 
wil die ABR die selfsorgkredietstelsel daarnaas (en 
in kombinasie) implementeer ten einde leraars ook 
aan te moedig en erkenning te gee vir selfsorg, eie 
ontwikkeling en blootstelling.  Die VBO-sisteem 
gaan voort soos voorheen goedgekeur terwyl die 
nuwe voorgestelde selfsorgsisteem daarnaas en in 
aanvulling bestuur word. 
 
3.13.2.3 Bedienaars van die Woord se toerusting 
tot voortgesette bekwaamheid word dus in die 
toekoms gemeet aan beide die VBO-kredietstelsel 
(opleiding) en eie selfsorgsisteem. 
 
3.13.2.4 Die selfsorgkredietsisteem val uit in twee 
bene naamlik: 
 
Een:  In-diens-ontwikkeling-en-praktyk-
aanwending(IDOPA) 
 
Twee:  Persoonlike ontwikkeling, selfsorg en 
gemeenskapsbetrokkenheid (POSG) 
 
3.13.2.5 In-diens-ontwikkeling-en-praktyk-
aanwending (IDOPA) 
 
Uit hierdie groepering moet 20 krediete per jaar in 
'n 3-jaar siklus verwerf word: 
 

Aktiwiteit krediete 
Mentor (4 x per jaar) 10 
Retreat 10 
Induksie 10 
Assessering 10 
Ringswerk (verkies tot) 5 
Sinode (verkies tot, verslae) 5 
Bywoon meerdere vergadering 5 
 
3.13.2.6 Persoonlike ontwikkeling, selfsorg en 
gemeenskapsbetrokkenheid (POSG) 
 
Uit hierdie groepering moet 20 krediete per jaar in 
'n 3-jaar siklus verwerf word 
 
Aktiwiteit krediete 
Sport of Fisiese aktiwiteite 10 
Verlof (21 dae aaneenlopend) 5 
Sabbatstyd 5 
Stokperdjie 5 
Standplaasverwisseling 10 
Leierskap/ gemeenskap 10 
 
3.13.2.7 Meer inligting word deur Excelsus hieroor 
voorsien. 
 
3.13.3 Standplaasverwisseling 
 

PREDIKANTESAKE: 
STANDPLAASVERWISSELING (vgl Agenda T.3.2 
bl 1 pt 2.1; Notule Dag 5 pt 15) 
Die Algemene Sinode: 
1 Gee opdrag aan die Algemene Steunspan 
Predikantesake (ASP) om: 
1.1 studie te doen waar standplaasverwisseling 
wyer strek as net tussen twee leraars en waar 
leraars sowel as kerkrade, ringe en Sinodes aan 
die proses van standplaasverwisseling kan 
deelneem. 
1.2 beleid op te stel sodat die proses van 
standplaasverwisseling meer deursigtig is en 
sonder agterdog deur die hele kerk gebruik kan 
word. 
2 Versoek die ASP om in hierdie beleid die 
volgende te verreken: 
2.1 dat beide kerkraad en leraar aan die proses 
van standplaasverwisseling kan deelneem. 
2.2 die moontlikheid ondersoek hoe leraars wat 
langer as tien jaar in een gemeente is, na gesprek 
met die kerkraad en ring, oorweeg kan word vir 
standplaasverwisseling. 
3 Versoek leraars, kerkrade, ringe en Sinodes wat 
standplaasverwisseling oorweeg om die 
voorgestelde riglyne in die konsephandleiding 
(hoofstuk 6) te gebruik met terugvoer oor die 
werkbaarheid daarvan aan die ASP. 
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4.   FOKUS NETWERKE 
 
 

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

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Verskeie tafelgesprekke vind plaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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4.  FOKUS NETWERKE  
 
 

4.1 WAAROM NETWERKE? 
 
4.1.1 Die huidige Sinodale Diensraad het sy 
termyn begin met 'n besinning oor die fokusareas 
vir die dienstermyn wat voorlê.  Op die 
vergadering van 17 Julie 2012 is die volgende 
gesê oor die roeping van die Sinode: 
 
Een: Die Kerk moet relevant bly in die nuwe 
oop gemeenskap.  Hande moet met ander Kerke 
gevat word en saam in die land gewerk word.  Die 
baie verskillende godsdienste in die land plaas die 
vraag na die uniekheid van die Christendom op die 
tafel. 
 
Twee: Die leierskapsfunksie en profetiese rol 
van die Kerk moet uitgebou word.  Profeties moet 
baie meer klem op sosiale geregtigheid gelê word. 
 
Drie: Klein gemeentes op platteland staan voor 
'n uitdaging:  'n model vir die bediening met minder 
bronne en minder lidmate moet gevestig word.  
Selfs sommige predikante in hierdie gemeentes 
sukkel baie.  Die strukture van die ringe moet weer 
opgetel word om ondersteuning te kan bied. 
 
Vier: Verhale van die verskil wat gemeentes 
maak, spreek mense aan.  Gemeentes moet 
aangespoor word om te wys watter verskil hulle 
maak.  Die eerste gemeente het volgens waardes 
begin lewe en dit het die verskil gemaak. 
 
4.1.2 Daar is verskillende lense waardeur 
mens na tendense in die sinodale gebied kan kyk: 
 
Een: Die politieke lens – Daar is kommer oor 
versoening in die land.  Watter rol kan die Kerk 
hierin speel? 
 
Twee: Die sosio-ekonomiese lens – Daar is 
groot armoede (gaping tussen arm en ryk word al 
groter); groot materialisme en 'n toenemende 
verbruikersmentaliteit.  Word dit nie aangevuur 
deur 'n voorspoedsteologie nie? 
 
Drie: Die ekologiese lens – Daar is talle 
vraagstukke binne die sinodale gebied wat 'n effek 
op almal se lewens het. 
 
Vier: Die kerklike lens – Dit skyn asof mense 
nie meer die Bybel lees en ken nie.  Die saak van 
Skrifgesag en Skrifhantering word daarom al hoe 
belangriker. 
 

4.1.3 Uit hierdie besinning is die volgende 
prioriteite ten opsigte van die taak van die 
Sinodale Diensraad gestel: 
 
Een: Bemagtig predikante en gemeentes tot 
effektiewe bediening, help predikante om 'n vars 
belewenis van God te hê; gee aandag aan die rol 
van die erediens in gemeentes – inspirerende 
eredienste laat lidmate 'n verskil in die 
gemeenskap maak (liturgie en musiek – eietydse 
begeleiding), help sukkelende leraars. 
 
Twee: Bou verhoudinge tussen gemeentes en 
kerke, skep netwerke en ekumeniese netwerke, 
gee aandag aan versoening en rassisme. 
 
4.1.4 Die Sinodale Diensraad het gereken dat 
netwerke in die plaaslike gemeenskappe 'n 
sleutel bied om die tweede groep prioriteite aan te 
spreek. In 'n verdere besinning oor netwerke is 
aangesluit by die metafoor van 'n wingerdstok: 
 

Daar kan by die beeld van 'n wingerdstok in 'n 
wingerd 
aangesluit word: 
 
Vrug = versoening in gemeenskappe 
Blare = karaktereienskappe van volgelinge van 
Jesus Christus 
Stam en takke (struktuur) = Netwerke en 
ekumeniese verhoudinge 
in plaaslike gemeenskappe 
Wortels (selfverstaan) = Ons is wingerdstokke in 
God se wingerd 
wat in die grond groei van die versoening deur 
Jesus Christus. 
 
Produk: die produk / vrugte is nie vir onsself nie, dit 
is in die aard van vrugte dat dit nie aan die wingerd 
bly nie maar weggegee word. 
 
Die taak van die  
Sinodale Diensraad is 
om gemeentes te  
herinner dat hulle  
God se wingerd  
is wat in die grond  
van die versoening  
staan. 
 
Daarom wil ons  
gemeentes inspireer 
en bemagtig om  
netwerke en ekumeniese verhoudings in die 
plaaslike gemeenskap te ontwikkel. 
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4.2 WAAR STAAN ONS TANS? 
 
4.2.1 Die einddoel van die fokus op netweke is 
om gemeentes te inspireer en bemagtig om op 
plaaslike vlak betrokke te raak by netwerke in die 
gemeenskap en om, waar nodig, 'n leidende rol te 
speel in die tot stand bring van sodanige netwerke.  
Die ideale plaaslike netwerk strek oor kerklike -, 
ras- en kultuurgrense en het ten doel om mense 
saam te snoer om die plaaslike gemeenskap te 
dien. 
 
4.2.2 Die groot werk van die Sinode op hierdie 
gebied lê nie in die reël van geleenthede (events) 
nie, maar in die motivering en volgehoue 
ondersteuning van leraars en gemeentes om in 
hulle plaaslike gemeenskappe 'n rol te speel. 
 
4.2.3 Die uitdaging op die platteland in hierdie 
verband is enorm: daar is al meer kleiner 
wordende gemeentes met minder geld en mense 
terwyl die nood al groter word.  Talle gemeentes 
se hooffokus is op oorlewing. 
 
4.2.4 Die tema van die Sinode spreek presies 
dit aan: hoe beweeg ons van oorlewing na 
impak?  Dit beteken dat ons gemeentes moet help 
om nie primêr te dink in terme van oorlewing nie, 
maar watter roeping God vir hulle het in hierdie tyd 
en op hierdie plek waar hulle nou kerk is? 
 
 

4.3 WERKSWYSE 
 
4.3.1 Die Sinode self organiseer tans drie 
netwerke:  (i) missionale gemeentes (ii) klein 
gemeentes en (iii) ekologie.  Elk van hierdie 
netwerke word gelei deur 'n projekspan wat weer 
saam met die lede van die netwerke werk. 
 
4.3.2 Die leierskap van die drie netwerke 
(die projekspanne) kom kwartaalliks bymekaar om 
te gesels oor wat in die netwerke aan die gang is, 
om mekaar te ondersteun en by mekaar te leer.  
Die Sinodale Diensraad speel hierin 'n fasiliterende 
rol.  Die Sinodale Diensraad hou ook die netwerke 
op koers: die doel is nie om mekaar warm te broei 
nie, maar om energie en planne te kry om 'n verskil 
in die samelewing te maak. 
 
4.3.3 Die onderskeie projekspanne kom ook 
weer gereeld, verkieslik kwartaalliks, byeen met 
die leraars van die verskillende gemeentes.  Die 
doel van hierdie byeenkomste is om die leiers van 
die gemeentes te ondersteun, en ook te motiveer 
en bemagtig om in hulle plaaslike gemeenskappe 
'n rol te speel. 
 

4.3.4 Die drie sinodale netwerke funksioneer 
dus as 'n ondersteuningsisteem vir die 
gemeentes waar hulle mekaar leer, bemoedig en 
inspireer.  Die verskillende netwerke bepaal tot 'n 
hoë mate hulle eie agendas na gelang van die 
behoeftes van die lede van die netwerk. 
 
4.3.5 Die rolspelers in die samelewing 
 
4.3.5.1 Die rolspelers in die samelewing met wie 
ons kan saamwerk, is ook baie belangrik.  
Versoening in die plaaslike gemeenskappe kan nie 
gedien word as ons op ons eie werk nie.  Ons 
moet hande vat met ander kerke, skole, 
diensorganisasies in die gemeenskap, die polisie, 
veiligheidsforums, die munisipaliteit, die plaaslike 
sakekamer, kultuurorganisasies, boereverenigings. 
 
4.3.5.2 Die kerk het ook 'n uiters belangrike 
vennoot in die gemeenskap in die Christelik 
Maatskaplike Rade (CMR) van Oos-Gauteng en 
Mpumalanga. 
 
4.3.5.3 'n Ander kerklike rolspeler met wie ons 
gerus hande kan vat is die CHICS-program  
(Church Household Interface Care and Support) 
(http://www.nova.org.za/projects/chics.php) wat 
ontwikkel is deur prof Attie van Niekerk se span by 
Nova, en dan veral dr Montagu Murray.  Hierdie 
program fokus op die welsyn van kinders en hulle 
strategie is juis om met kerke saam te werk: We 
work with churches as strategic doorway to local 
communities to strengthen the network of all who 
are concerned about the quality of life of children. 
 
4.3.5.4 Ons wil graag sien dat elke gemeente in 
die sinode uiteindelik by een of ander netwerk 
sal inskakel.  
 
4.3.6 Hoe vorder ons? 
 
Vervolgens iets oor die drie sinodale netwerke wat 
reeds bestaan. 
 
 

4.4 NETWERK VIR MISSIONALE 
GEMEENTES 
 
4.4.1 Na aanleiding van die versoek van 
gemeentes tydens die Voetsool sinodesittings om 
hulp op die pad na missionale kerkwees is 
gedurende die afgelope jaar gewerk aan 'n produk 
wat gemeentes kan help met bewusmaking van 
Missionale gemeente-wees.  Dit is beskou as 'n 
eerste tree na bewusmaking.  Baie gemeentes wat 
destyds om hulp gevra het ten opsigte van hul 
roeping in die wêreld sukkel egter steeds om 'n 
paradigmaskuif te maak van 'n sendingbediening 

http://www.nova.org.za/projects/chics.php
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deur enkelinge na 'n Missionale gemeente waar 
elkeen God se stem hoor en by God se taak 
aansluit. 
 
4.4.2 Die gedagte met hierdie projek is om 'n 
paar gemeentes te begelei om op reis te gaan na 
nuwe hoop omdat God 'n doel het met die 
plaaslike gemeente.  Die stukkende wêreld waarin 
ons leef het die effek dat veral kleiner gemeentes 
in 'n oorlewingstryd vasval wat dikwels tot gevolg 
het dat teruggegryp word na ou strukture en 
bedieningstyle. 
 
4.4.3 Baie gemeentes het weer nuwe hoop 
nodig.  Ons glo dit lê in die ontdekking dat God ons 
op nuwe maniere gebruik as deel van die Missio 
Dei.  Hierdie reis is nie 'n intellektuele teologiese 
reis nie, maar 'n reis waar hande gevat word met 
mense wat ook as God se gestuurdes help om 
nuwe hoop te kry en God se stem anders te hoor 
ten opsigte van ons roeping. 
 
4.4.4 Die doel van hierdie netwerk is om die 
gemeentes wat aangemeld het te begelei op 'n reis 
om missionale gemeentes te word en nuwe hoop 
te kry vir hul roeping. 
 
Die Projekspan se lede is Johan Koen 
(Projekleier), Henry Green, Johan Taute en Peet 
Boshoff. 
 
 

4.5 NETWERK VIR KLEIN GEMEEN-
TES 
 
4.5.1 Die Oostelike Sinode het tans 84 
gemeentes met 52 gemeentes waarin een leraar 
werk.  Meeste van die 52 gemeentes is op die 
platteland.  Hierdie projek fokus daarop om die 
wese, funksionering en doel van klein gemeentes 
te verstaan.  Die netwerk doen daarom navorsing 
en stel kennis beskikbaar oor klein gemeentes.  
Verder verleen die netwerk pastorale 
ondersteuning aan kerkrade en leraars.  Die 
uiteindelike doel is om klein gemeentes te help om 
hul identiteit te (her)ontdek en 'n verskil in hul 
omgewing te maak. 
 
4.5.2 Kleiner wordende gemeentes het baie 
spesifieke behoeftes en uitdagings.  Eerstens moet 
hulle gehelp word om deur die pynlike emosionele 
proses van kleiner word te gaan en om hulle eie 
identiteit en roeping te herontdek.  Gemeentes wat 
reeds deur die proses is, speel hierin 'n groot rol.  
Daar bestaan min literatuur ook klein gemeentes 
wat oorskakel na 'n missionale bestaanswyse.  Die 
Projekspan kan hiermee help. 
 

4.5.3 Hierdie groep gemeentes het ook die 
behoefte om te praat oor formele 
aangeleenthede wat hulle raak.  Dit is onder 
andere kerkordelike reëlings en praktiese wyses 
waarop gemeentes georganiseer word. 
 
4.5.4 Die projekspan bestaan uit Carl 
Louwrens (Projekleier), Carel Pienaar, Attie Botha, 
Etienne Pheiffer, Giepie Peens, Gerhard Theron, 
Hennie Kotzé, Henry van der Schyff en Francois 
Retief. 
 
 

4.6 NETWERK VIR EKOLOGIE 
 
4.6.1 Hierdie groep organiseer jaarliks 'n 
ekologie konferensie met die doel om gelowiges te 
motiveer om iets in hulle plaaslike gemeenskappe 
te gaan doen.  Die projekspan wil gemeentes en 
Christene toerus met vaardighede om praktiese 
stappe te implementeer ten einde die Godgegewe 
skepping te bewaar. 
 
4.6.2 Daar is geen vraag oor dat ekologie baie 
hoog op hierdie Sinode se prioriteite moet wees 
nie.  Alhoewel ons geseënd is met die 
Krugerwildtuin in ons gebied, is hierdie ook die 
gebied met van die grootste ekologiese probleme 
in die land.  Vernietigende mynbou, 
lugbesoedeling, besoedeling van ons waterbronne 
en gifbesoedeling deur intensiewe landbou is 'n 
realiteit in die Oostelike Sinode.  Die plaaslike 
gemeente kan 'n rol speel om in die gemeenskap 
hande te vat om ekologiese kwessies aan te 
spreek.  Die kerk kan as 'n belangrike fluitjieblaser 
optree, maar ook help om oplossings vir 'n dorp se 
probleme soos skoon water of rioolbesoedeling te 
vind. 
 
4.6.3 'n Baie goeie manier om 'n plaaslike 
netwerk vir ekologie in 'n dorp te begin, is 
hersirkulering.  Hierin kan die kerk maklik hande 
vat met die plaaslike skole en munisipale bestuur.  
Hierdie netwerk fokus dan ook tans op 
hersirkulering. 
 
4.6.4 Die Projekspan bestaan uit Hendrik 
Groenewald (Projekleier), Thinus Prinsloo, DF 
Ehlers, Carl Louwrens, JI de Wet, Rudolph 
Scharneck, Petri Coetzee, Anton en Toekie Doyer, 
Hannes van Tonder en Joep Joubert. 
 
4.6.5 Die Eko-faktor Kinderkamp fokus weer 
op ekologiese bewusmaking van kinders.  Dit is in 
die kinders se hande om ons planeet van 
uitwissing te red.  Die doel van hierdie projek is dat 
'n beduidende persentasie van die kinders wat op 
die kamp was, in hulle tuisdorp een of ander groen 
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projek in die huis, skool of gemeente inisieer of by 
'n bestaande projek betrokke raak en besef dat 
hulle liefde vir God ook in die praktiese liefde vir Sy 
skepping gestalte moet vind. 
 
4.6.6 Die lede van die Projekspan is Hendrik 
Groenewald (Projekleier), Dif Ehlers, Landi 
Groenewald en Thinus Prinsloo. 
 
 

4.7 'N GELOOFSONDERSKEIDEN-
DE GESPREK: 
 
In 'n geloofsonderskeidende gesprek vra ons vrae 
wat ons help om vanuit verskillende hoeke na 'n 
bepaalde saak te kyk. 

 Luister na die wêreld 

 Luister na ander se sienings en stemme 

 Luister na die Woord 

 Luister na mekaar 

 Luister na die Gees 
 
4.7.1 Luister na die wêreld: wat is die nood 
in die sinodale gebied? 
 
Die SDR hou reeds vir 'n aantal jare konsultasies 
met Ringsdiensrade en met gemeentes (by wyse 
van ons Voetsoolsinodesittings) om uit te vind wat 
die kwessies in die sinodale gebied is en wat in 
gemeentes aangaan.  Die laaste konsultasie het in 
2012 plaasgevind.  Omdat hierdie konsultasies 
redelik gereeld plaasvind, begin dit 'n taamlik 
duidelike beeld gee van die kwessies in 
gemeenskappe en die dinge wat op die gemeentes 
se tafel kom. 
 
Die volgende is 'n baie breë opsomming van wat in 
die sinodale gebied aan die gang is: 
 
4.7.1.1 'n Belewenis van verlies 
 
Ons wêreld het ingrypend verander. Ons lidmate 
ervaar verarming, ontvolking, dat die infrastruktuur 
in dorpe verval, grondeise, regstellende aksie, 
werkverlies, 'n groeiende ekologiese krisis, die 
agteruitgang van skole en om uitgestoot te voel in 
die kultuur van die werkplek. 
 
4.7.1.2 Agteruitgang van platteland 
 

 Ekonomiese druk en groeiende armoede. 

 Verval van infrastruktuur en dienslewering. 

 Blanke ontvolking  van veral die klein 
plattelandse gemeenskappe. 

 Maatskaplike probleme: geweld, alkohol, 
egskeidings, afwesige pa’s. 

 Die demografie van die gemeenskap verander 
– dit word al meer swart op platteland. 

Geweldig baie kinders in die underclass, maar 
aan die positiewe kan is daar darem ook 'n 
opkomende jong swart middelklas. 

 Misdaad bly 'n probleem. 
 
4.7.1.3 Ontnugtering met SA 
 

 Die hoop wat ná 1994 opgevlam het, verdwyn 
al meer. 

 Afrikaners voel magteloos en beleër. 

 Grondeise, regstellende aksie in privaatsektor 
bring onsekerheid. 

 Afrikaners beleef vervreemding in die 
werkplek. (Behalwe regstellende aksie het dit 
ook te doen met buitelandse maatskappye 
wat SA maatskappye oorneem en 'n ander 
kultuur inbring.) 

 Daar is onsekerheid, aggressie en 
materialisme. 

 
4.7.1.4 Skole 
 

 Skole sukkel, veral op klein dorpies, om poste 
te vul en finansies te laat klop. 

 Skole verswart op platteland, baie wit kinders 
gaan na groot skole. 

 Afrikaanse skole is onder druk, veral op die 
platteland, maar toenemend ook in die stad. 
Hierdie skole kompeteer geweldig met 
mekaar om genoeg leerlinge te trek om hulle 
identiteit te behou. 

 Skole stel baie hoë eise tov tyd, 
ouerbetrokkenheid en ook finansieel. 

 Ouers offer geweldig baie op vir kinders 
(disproporsioneel). 

 
4.7.1.5 Ekologiese krisis 
 

 Daar is 'n ekologiese krisis in die sinodale 
gebied. 

 'n Skrikwekkende prentjie oor water, riviere, 
rioolbesoedeling, mynbou en swak 
dienslewering van stadsrade is besig om te 
ontvou. 

 Myne verwoes landbougrond en dit word nie 
gerehabiliteer nie. 

 Grootskaalse waterbesoedeling deur 
stadsrade (rou riool wat in waterbronne 
gestort word), voerkrale en myne. 

 Gifbesoedeling in intensiewe landbougebiede 
word 'n groeiende probleem. 

 
4.7.1.6 Besige lewens 
 

 Mense is baie besig en hulle lewens is baie 
vol. 

 Kerkbetrokkenheid neem af. 
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 Baie pa’s is afwesig agv hulle werk: lang 
werksure en werk op ander plekke. 

 Kinders is te besig en dit impakteer op 
gesinne se kerkbywoning. 

 
4.7.1.7 Treursimptome wat in die 
gemeenskap leef 
 

 Ontkenning van wat besig is om te gebeur. 

 Onttrekking en isolasie uit die gemeenskap. 

 Emosionele pyn. 

 Aggressie / vyandigheid / woede. 

 Wanhoop / neerslagtigheid / pessimisme. 
 
4.7.1.8 'n Ander soort kerkwees is aan die 
ontwikkel 
 

 Meer mense in die gemeenskap lei nie 
vanselfsprekend tot groei in gemeentes nie. 

 Kerkbetrokkenheid neem af.  Mense sien 
lidmaatskap anders, lae lojaliteit, hulle is te 
besig en ander dinge maak hulle lewens vol. 

 Daar is groei in spirituele belangstelling, maar 
nie noodwendig groter kerklike betrokkenheid 
nie. 

 'n Soeke na vastigheid by Jesus, die Bybel, in 
God se wil. 

 Die bediening begin anders lyk. 

 Gemeenskapsbetrokkenheid vanuit die 
gemeentes neem toe. 

 Gemeentes het minder geld, maar daar is 
meer nood en alimentasie nodig. 

 Sommige gemeentes begin missionaal dink. 

 Die rol van lidmate word belangriker. 
 
4.7.2 Luister na ander: die sosio-politieke 
prentjie van Suid-Afrika en die rol van die kerk 
 
Twee toesprake van nie-teoloë het 'n groot rol 
gespeel in die ontwikkeling van die denke oor 
netwerke en die rol van die kerk, nl mnr Tim du 
Plessis by ons vorige sinodesitting in 2012 en dr 
Deon Pretorius by die Algemene Sinode van 2013.  
Hulle analise van die sosio-politieke situasie word 
bevestig deur talle ander politieke en sosiale 
analiste. 
 

Albei wys daarop dat die politieke sfeer in Suid-
Afrika daarop ingestel is om 'n al meer dominante 
rol in die samelewing te speel en dat die ander 
samelewingsverbande se rol al kleiner word.  'n 
Groot deel van die SA populasie is inderdaad by 
die punt waar hulle al hulle heil van die staat 
verwag. 
 
4.7.2.1 Dr Deon Pretorius 
 
Dr Deon Pretorius het uitvoerig hieroor gepraat by 
die laaste Algemene Sinode.  Vergelyk die 
volgende uittreksel uit sy toespraak: 
 
As a Sociologist is it becoming painfully clear that 
our society is systemically flawed.  One of the 
symptoms is that the institutions associated with 
power and politics are bloated and expanded 
beyond what is good for the society. 
 
This is very important to understand: 
– Our society is ‘over-politicized’. 

– The political institutions, agencies and actors 
are disproportional to and dominate other sectors 
and institutions of society. 

– Conversely, the non-political institutions of 
society are under-developed, under-assertive and 
sub-ordinate and we suffer because of their 
under-performance. 
 
This may not have been a problem if the 
political entities – politicians, parties and 
government – were effective and efficient 
(benevolent dictator scenario). 

 However, there is growing evidence that 
progress with, specifically, socio-economic 
transformation is stalled and diminished by this 
flaw in the South African institutional system. 

 The polity has acquired a monopolistic 
quality in terms of power and presence in many 
key spheres of life but lack the capacity to turn 
the rhetoric and power invested in it into socio-
economic transformation. 

 Even if the dominant political agencies and 
actors had the capacity to make transformation 
work, the agenda of the dominant political 
agencies and actors have also become 
suspect. It appears that the retention of power and 
access to wealth rather than by social 
transformation has become the primary motivator 
for many in the political arena. 
 
Other sectors of society have become sub-ordinate 
to the political and have become co-responsible for 
the situation by accepting their lesser status in 
society. 
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The challenge that we all face 

 Society, as a whole, face a major challenge to 
undo this colonization of our institutional 
landscape / social system. 

 The ideal is a more modest, supportive, 
enabling and developmental role for government 
and a more assertive role for other spheres like 
business, civil society, religion etc. 

 It will not be easy to get government to 
become more modest but other sectors can 
become more assertive. 

 The church has wake up and revitalize its 
role, take up responsibility; more than 
otherwise and this is because the state is not 
coping; eroded its own capacity, in interest of 
all; stop pointing fingers at government and 
start doing what is required. 
 
4.7.2.2 Mnr Tim du Plessis 
 
In sy toespraak het 
mnr Tim du Plessis 
dieselfde soort 
oplossing gesien vir 
die wanbalans in die 
SA samelewing: die 
burgerlike 
samelewing moet 
ontwikkel en sterker 
gemaak word.  Hy 
sien dit dan 
inderdaad ook as 'n 
hoopvolle teken dat 
dit op plekke besig is 
om te gebeur. 
 
Die taak van die kerk sal al meer daarin lê om 'n 
rol op plaaslike vlak te speel as 'n sleutel rolspeler 
in die burgerlike samelewing.  Ons moet baie 
goed kennis neem van die twee kenmerke van die 
kerk wat hom in besonder in staat stel om hierdie 
sleutelrol te speel. (i) Die godsdienstige sfeer is 
wêreldwyd die bes georganiseerde same-
lewingsverband en (ii) die kerk het in SA, in die oë 
van die publiek, die hoogste geloofwaardigheid 
van alle instellings. 
 
Kerke is orals - van die middestad tot in die diep 
platteland, kerke het direkte kontak met mense en 
kerke is geloofwaardig.  Daarby speel kerke reeds 
'n leiersrol in die meeste gemeenskappe en het 
ook kundigheid en toegang tot kundigheid en 
bronne. 
 
Die skepping van plaaslike netwerke in die 
gemeenskap is 'n eerste tree in die aanspreek van 
die sosio-ekonomiese probleme van die 
samelewing.  Die groot krag van die kerk lê daarin 

dat dit nie die politieke spel met sy opponerende 
styl speel nie, maar 'n versoenende styl het.  
Waar Christene oor die grense van klas, taal, ras 
en denominasie hande vat en sê: "Hierdie is ons 
dorp, ons kinders, ons skool, ons land, ons 
toekoms ..." is die moontlikheid daar om te begin 
om die probleme in 'n plaaslike gemeenskap aan 
te spreek. 
 
4.7.3 'n Teologiese perspektief 
 
Ons het gekyk na wat in die sinodale gebied aan 
die gang is en na twee ander stemme oor die 
sosio-politieke situasie in die land en die kerk se 
roeping.  Nou is dit ook nodig om 'n teologiese 
perspektief te kry. 
 

Die koninkryk van God staan sentraal 
 
Die teologiese uitgangspunt waarmee ons werk, is 
'n Koninkryksteologie waarin dit nie bloot daaroor 
gaan om mense se lewens te verkerklik nie, maar 
om die samelewing te ver-koninkryklik.  God se 
koninkryk kom waar versoening tussen God en 
mense en tussen mense onderling plaasvind en 
dan ook verder waar kinders 'n behoorlike 
opvoeding kry, mense skoon water het om te drink, 
gesondheidsdienste verbeter, mense genoeg kos 
het om te eet en klere het om aan te trek. 
 
In die nadenke oor die taak en rol van die kerk het 
hierdie skuif na 'n teologie van die Koninkryk die 
afgelope tyd op verskeie vlakke en in verskillende 
teologiese dissiplines plaasgevind.  Die Nuwe 
Testamentikus, N T Wright, het hierin 'n leidende 
rol gespeel.  Die gesprek vind egter breed plaas in 
die meeste teologiese vakgebiede.  Een van die 
maniere om die skuif te belig is as 'n korreksie op 
'n dualisme wat lank bestaan het tussen die sg 
evangeliese en liberale teologie. 
 
Die sogenaamde evangeliese benadering het 
altyd groot klem geplaas op die redding van siele, 
die bekering van individue en 'n toegewyde lewe.  
Die manier van dink is dat indien individue 
verander, verander die samelewing – sonde sit in 
die harte en gedrag van mense, nie in strukture nie 
en daarom moet mense verander vir die 
samelewing om te kan verander. 
 
Die probleem hiermee is dit dikwels die kerk 
apaties maak teenoor die groot samelewings-
probleme.  Die fokus is op individue en hulle 
bekering.  Soms is daar so 'n groot klem op die 
lewe na die dood dat die wêreld met sy probleme 
glad nie ernstig opgeneem word nie, die wêreld is 
in elk geval nie ons woning nie.  Sommige 
konserwatiewe evangelicals se siening oor die 
ekologiese krisis illustreer dit: die aarde gaan in elk 
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geval deur vuur vernietig word, dit maak daarom 
nie saak as mense die bronne van die aarde 
eksploiteer nie. 
 
Die sogenaamde liberale siening, daarenteen, is 
dat verkeerdhede in die samelewing die resultaat 
van strukturele probleme is.  Die fokus van die 
kerk moet daarom val op die verandering van 
sondige strukture met die verwagting dat mense 
(vanself) heiliger sal lewe as die omgewing dit vir 
hulle moontlik maak. 
 
Die probleem met hierdie siening is dat dit nie 
rekening hou met die sonde in die hart van die 
mens nie.  Mense begin nie noodwendig vanself 
goeie dinge doen as die omstandighede en 
sisteme goed nie.  Mense is van nature sondig en 
selfgesentreerd en persoonlike transformasie is 
nodig vir mense om te verander. 
 
Die herontdekking van die laaste tyd was dat 
Jesus se prediking nie gegaan het oor 'n evangelie 
van verlossing nie,  Hy verkondig die evangelie 
van die koninkryk.  Die Goeie Nuus is dat God se 
koninkryk in die wêreld aanbreek en dat Hy self die 
Een is wat hierdie nuwe tydperk inlui.  In God se 
koninkryk gaan dit daaroor dat God hier op aarde 
regeer, dat sy wil hier geskied soos in die hemel, 
dat sy Naam hier geheilig word.  Dit gebeur 
wanneer mense hulleself aan Hom oorgee, maar 
dit is nie individualisties of subjektief nie.  Die 
wêreld en samelewing moet verander om in lyn te 
kom met God se bedoeling vir die wêreld. 
 
Hierdie siening is nie vreemd vir die NG Kerk nie.  
Ons het 'n lang tradisie van betrokkenheid in die 
samelewing en opheffing van die omstandighede 
van mense.  Wanneer die NG Kerk sendingwerk 
gedoen het, het die skool en hospitaal op die 
hakke van die kerkgebou gevolg.  AA van Ruler se 
teologie het hierin 'n groot rol gespeel.  Sy teologie 
het gefokus op die koninkryk van God en die kerk 
is gefokus op die wêreld want dit is waar die 
Koninkryk moet kom: aandag aan die wêreld 
behoort tot die wese van die kerk.  In die ou 
formulier vir die bevestiging van diakens het 
gestaan: "Waar die nood verlig word, moet ook die 
evangelie gebring word".  Besorgdheid oor die 
geestelike sowel as die fisieke werklikheid loop 
hand aan hand. 
 
'n Teologie van die koninkryk van God wil daarom 
nie die dualisme van evangelies x liberaal voortsit 
nie.  As Jesus die Evangelie van die Koninkryk 
verkondig, gaan dit oor die goeie nuus dat waar 
God regeer en waar sy wil geskied, word die 
wêreld 'n beter plek - 'n plek waarin die lewe 
moontlik is en God geëer word. 
 

Scott McKnight praat van 'n noodsaaklike 
verskuiwing in die kultuur van die kerk: weg van 'n 
verlossing-kultuur waarin die klem eensydig val op 
die besluit om die verlossing wat Jesus vir jou 
verdien het en vir jou aanbied, te aanvaar, na 'n 
evangelie-kultuur waar die klem val op 
dissipelskap.  Die fokus moet dus nie eensydig val 
op Jesus as Verlosser nie, maar holisties op Jesus 
as Here.  Redding is hierin nie uitgesluit nie, maar 
die evangelie gaan nie oor wat ek van Jesus kan 
kry nie, dit gaan eerder oor gehoorsaamheid aan 
Hom as Here en die lewe wat dit moontlik maak. 
 
In ons nadenke oor die roeping van die NG Kerk in 
hierdie tyd en in hierdie deel van die land wat die 
Here aan ons toevertrou het, moet ons dit doen 
vanuit die belydenis dat Jesus die Here is en dat 
God se Koninkryk kom waar Hy op die toneel 
verskyn.  Daar kom mense tot bekering en leef 
Christene op so 'n manier in hierdie wêreld dat dit 
al meer onder die heerskappy van God kom.  Ons 
kan onsself nie losmaak van die probleme van die 
samelewing nie.  Ons kan nie ons oë toemaak vir 
onreg, armoede, siekte, swak skole, maatskaplike 
probleme, rassisme, moedeloosheid, aggressie, 
die ekologiese krisis op die hoëveld, swak 
dienslewering en die besoedeling van waterbronne 
in ons streek nie. 
 
Die vraag is nie óf ons 'n roeping ten opsigte van 
die wêreld het nie, eerder hóé dit presies lyk en 
hoe ons dit gaan aanspreek. 
 
 

4.8 DIE PAD VORENTOE 
 
4.8.1 Ons het op hierdie punt maar eerste treë 
begin gee op die pad om netwerke te vestig as 
instrumente van versoening.  Ons doel is dat elke 
gemeente in die Sinode uiteindelik deel sal wees 
van ten minste twee netwerke – een in die Sinode 
en ook een in die plaaslike gemeenskap. 
 
4.8.2 Die netwerke in die Sinode moet plekke 
wees waar die leraar en gemeente ingeprop is om 
energie, ondersteuning en kennis te kry en te deel.  
Die netwerke in die gemeenskap is die plek waar 
ons diens lewer en deel is van die koms van God 
se Koninkryk. 
 
4.8.3 Die drie bestaande netwerke spreek 
beslis nog nie al die groot kwessies aan waarmee 
die samelewing ons konfronteer nie.  Daarom sal 
ons nog netwerke moet begin wat 'n verskil kan 
maak aan ander groot en brandende kwessies.  
Die Algemene Sinode het op sy laaste sitting op 
twee maniere gevra wat die prioriteite van die 
Algemene Sinode behoort te wees.  Die volgende 
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sake het na vore gekom (min of meer in voorkeur-
volgorde): 
 
Een: Jeug (Huisgeloof, gesinsontwikkeling en 
ouerbegeleiding, jeugontwikkeling, opvoeding en 
onderwys, Jeug tot jeug, #Imagine en Ritmejaar, 
spesifieke lens op die generasie van 20- en 30-
jariges). 
 
Twee: Armoede (gemeenskapsontwikkeling, 
werkloosheid, maatskaplike uitdagings, sosiale 
ongeregtigheid). 
 
Drie: Missionale kerkwees (veral klein 
gemeentes, diens en getuienis). 
 
Vier: Belhar / Kerkhereniging (die daarstel van 
'n roetekaart). 
 
Vyf: Menswaardigheid. 
 
4.8.4 Die Sinode moet besluit oor verdere 
netwerke en hoe ons aansluit by die prioriteite van 
die Algemene Sinode.  In hierdie besluit moet ons 
ook die behoeftes van ons eie gemeenskappe in 
ag neem.  Hoe verstaan ons die Here se roeping in 
verband met hierdie groot sake? 
 
4.8.5 Ons wil 'n sinode wees waarin ons 
gemeentes nie net oorleef nie, maar 'n impak 
maak.  Ons tema is daarom: Van oorlewing na 
impak: saam op pad ...  
 
4.8.6 Hierdie is dan die vraag op hierdie punt: 
hoe kan ons die pad verder saam loop en deel 
wees van die koms van die Koninkryk? 
 
 

4.9  BESLUITE ALGEMENE 
SINODE 2013 
 
4.9.1 Oordeel Sinodale Diensraad 
 
4.9.1.1  Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat 
die besluite wat in verband met netwerke geneem 
is, ook in die verslag opgeneem word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.2 Ekologie 
 

EKOLOGIE (vgl Agenda A.12.8 bl 217 pt 2; Notule 
Dag 5 pt 8) 
1 Die Algemene Sinode aanvaar die dokument Ter 
wille van die aarde en haar bewoners as 'n 
raamwerk-dokument. 
2 Die Algemene Sinode moedig lidmate, 
gemeentes, ringe en sinodes aan om in hulle 
funksionering en bedieninge: 
2.1 'n leefwyse van eenvoud te omhels wat minder 
druk sit op die omgewing en aktief mee te werk 
aan die ontwikkeling van so 'n leefwyse, eerstens 
vir onsself maar ook vir alle mense. 
2.2 temas rondom die omgewing en 
leefstylverandering deel te maak van die liturgie, 
kategese en ander vorme van gemeentewees. 
2.3 'n profetiese stem te laat hoor ten opsigte van 
die uitbuiting van natuurlike bronne en praktyke 
wat klimaatsverandering bevorder. 
2.4 ekumenies in gesprek te tree met ander 
geloofsgroeperinge en nie-regeringsorganisasies 
ten einde die bewaring van die omgewing te 
bevorder. 
3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan 
Ekologie op om 'n standpuntinname ten opsigte 
van hidrobreking te formuleer en via die 
Moderamen aan die kerkverband deur te gee. 

 
4.9.3 Grondhervorming, landelike 
ontwikkeling en landbou 
 

GRONDHERVORMING, LANDELIKE 
ONTWIKKELING EN LANDBOU (vgl Agenda 
A.12.11.2 bl 248 pt 5; Notule Dag 5 pt 9) 
1 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen 
om binne die raamwerk van die verslag voort te 
gaan om op so veel as moontlike vlakke 
versoening en sinvolle oplossings te bemiddel. 
2 Die Algemene Sinode verwys die verslag na die 
onderskeie sinodes om dit na goeddunke en binne 
konteks op die tafel van gemeentes te plaas, in die 
hoop dat dit die NG Kerk se sinvolle bydrae op 
voetsoolvlak / gemeentevlak sal verhoog. 
3 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen 
om, as NG Kerkfamilie en ekumeniese vennote, 
die aangeleethede in die verslag waaroor ernstige 
kommer heers dringend met die Nasionale 
Regering op te neem. 
4 Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die 
morele verval in die land, maar veral binne die 
landbousektor (kyk Agenda bl 246 pt 4.6.1.4).  Dit 
behoort as 'n prioriteit binne die NG Kerkfamilie 
hanteer te word – met 'n duidelik geformuleerde 
uitkomsgebaseerde omkeer-strategie. 
5 Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die 
impak wat veral bogrondse mynbedrywighede in 
sekere vrugbare dele van die land op die landbou 
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en die omgewing het en doen 'n beroep op die 
regering om deur streng wetstoepassing en 
volhoubare gemeenskapsontwikkeling 'n einde 
daaraan te maak. 
6 Die Algemene Sinode doen 'n beroep op lidmate 
in die landbousektor om die gesins- en familielewe 
van hulle werkers te koester, hulle onderwys te 
verseker en kerklik met hulle mee te leef. 
7 Die Algemene Sinode versoek sy Taakspan vir 
Ekologie om die Moderamen dringend met advies 
oor hidrobreking te voorsien met die oog op 
standpuntformulering. 

 
4.9.4 Missionale aard en roeping van die NG 
Kerk 
 

MISSIONALE AARD EN ROEPING VAN DIE NG 
KERK: NUWE NADENKE OOR DIE KERKORDE 
(vgl Agenda T.14.2 bl 6 pt 5.1.1, A.12.7 bl 214 pt 
21; Notule Dag 3 pt 13) 
1 Die Algemene Sinode keur Aanbevelings 21.2 tot 
21.2.8 (Agenda bl 214-215) met die vereiste twee 
derdemeerderheidstem goed, met die volgende 
wysigings: 
2 Die Algemene Sinode keur die volgende 
wysigings aan Die Kerkorde goed: 
2.1 Wysig die opskrif van Hoofstuk 1 om te lui: 
"DIE BELYDENIS, AARD EN ORDE VAN DIE 
KERK" 
2.2 Artikel 2: voeg 'n nuwe Artikel 2 in wat lui: "Die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk is deur God 
Drie-enig geroep om deel te neem aan die missie 
van God in die wêreld. Die Kerk word deur die 
Heilige Gees opgebou om God se eer te dien, en 
verkondig die bediening van versoening en die heil 
van Christus." 
2.3 Artikel 9: Wysig die huidige Artikel 9.4 om te 
lees: 
In die gemeente aanvaar die bedienaar van die 
Woord verantwoordelikheid vir onderskeiding, die 
bestudering en verkondiging van die Woord van 
God, die bediening van die sakramente, die diens 
van die gebede en dissipelskap.  Die bedienaar 
van die Woord is ook saam met die ander ampte 
verantwoordelik vir: 
• eredienste, 
• die opbou van die gemeente, 
• onderrig en toerusting van gelowiges vir hulle 
dienswerk, 
• die gemeente se dienswerk in die wêreld, 
• leiding en organisering van die gemeente, 
• uitoefening van Christelike liefde en tug, 
• pastorale versorging, 
• kerkplanting, 
• die voortdurende ontwikkeling van 
bedieningsvaardighede. 
Die kerkraad onderskei en bepaal, saam met die 
bedienaar van die Woord, die wyse waarop dié 

verantwoordelikhede, in lyn met bepaalde 
begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ŉ 
diensooreenkoms. 
2.5 Artikel 16: 
*1 Wysig die huidige Artikel 16.1 om te lees: 
"Die amp of bediening van die ouderling is gerig op 
geestelike onderskeiding en leiding, versorging, 
bestuur en toesig, en omvat:..." 
*2 Voeg 16.1.9 in: 
"dissipelskap" (huidige 16.1.9 word 16.1.10) 
2.6 Artikel 53: Wysig die huidige Artikel 53 om te 
lui: 
53.1 Die missie van die Drie-enige God, Vader, 
Seun en Heilige Gees is om lewe en volheid aan 
die wêreld te gee, en die kerk is in diens van God 
se missie. 
53.2 Deur die Woord en Gees vergader God vir 
Hom 'n gemeente. Deur dié gemeente: 
* laat God sy Woord verkondig, 
* bring Hy die gemeenskap van heiliges uit alle 
nasies tot stand, 
* laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer, 
* laat Hy sy opdrag om die skepping en lewe te 
bewaar sigbaar tot uitdrukking bring, en 
* word sy geregtigheid en versoening verkondig. 
So laat Hy sy koninkryk kom. 
53.3 Die gestuurde kerk bedien die evangelie in al 
sy dimensies aan mense wat die evangelie nie 
ken nie of daarvan vervreemd is. 
53.4 Elke gemeente is 'n gestuurde gemeente en 
so elke lidmaat van die gemeente. 
2.7 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATR 
om die Kerkorde in sy geheel aan die hand van 
hierdie verslag te hersien. 

 
4.9.5 Onderwys en opvoeding 
 

ONDERWYS: ONDERWYS EN OPVOEDING (vgl 
Agenda A.12.11.1 bl 241 pt 6; Notule Dag 3 pt 16) 
Die Algemene Sinode herbevestig die absolute 
belangrikheid van die opleiding en ontplooiing van 
Christen onderwysers.  Derhalwe versoek die 
Algemene Sinode sinodes, ringe en kerkrade om 
jongmense aan te moedig om hulle as 
onderwysers te bekwaam. 
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5.  ALGEMENE SINODE 2013 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:  Die verslag gee inligting oor die sitting van die 
Algemene Sinode en sake wat daarmee verband hou. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar hieroor wil lewer, 
kan dit op Indekskaarte doen. 
 
 
 
 
 
 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 5.10.6 Die afgevaardigdes kry geleentheid om hulle uit te 
spreek oor die voorgestelde Artikel 1. 
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5.  ALGEMENE SINODE 2013 
 
 

5.1 AFGEVAARDIGDES AANWYS 
 
5.1.1 Tydens 2012 se sinodesitting is daar nie 
afgevaardigdes aangewys nie.  Die datums van die 
sittings van die Algemene Sinode en die Oostelike 
Sinode het egter sedertdien verander.  
 
5.1.2 Die Sinodale Diensraad het in oorleg met 
die Algemene Taakspan Regte geoordeel dat die 
Familiereëls 2012 dit wel moontlik maak dat die 
verteenwoordigers deur die Sinodale Diensraad in 
oorleg met die ringe aangewys kan word.  Die 
volgende was van belang: 
 
Een: Die Sinodale Diensraad hanteer die 
aanwysing as 'n spoedeisende saak – Bepaling 
31.3.7. 
 
Twee: Die persone word aangewys in oorleg 
met die ringe – Bepaling 34.5. 
 
Drie: Verslag word aan die volgende 
sinodesitting gedoen – Bepaling 31.3.7. 
 
5.1.3 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
die volgende uitgangspunte gebruik word: 
 
Een:  Die keuse van die sinodesitting 2012 
word sover as moontlik in ag geneem.  Dit beteken 
die verkose lede van die Sinodale Diensraad en 
sekundi behoort so ver moontlik deel van die 
afvaardiging te wees. 
 
Twee:  Daar word gepoog om soveel moontlik 
ringe verteenwoordig te hê.  Daar is egter 11 ringe 
en slegs 10 predikant/10 ouderlinge of diakens kan 
afgevaardig word.  Elke ring kan dus noodwendig 
nie deur 'n predikant en 'n ouderling/diaken 
verteenwoordig word nie. 
 
Drie:  Elke ring behoort deur minstens 'n 
predikant of 'n ouderling/diaken verteenwoordig te 
word. 
 

Vier:  Die ontbrekende getal ouderlinge/ 
diakens word uit plattelandse ringe gevind, waar 
daar 'n groot konsentrasie lidmate is.  Die 
stedelike ringe is reeds goed verteenwoordig.  
 
Vyf:  Indien daar persone ontbreek, word 
bepaalde ringe (ringsdiensrade) versoek om 
nominasies te doen, sodat die Sinodale Diensraad 
die persone kan verkies.  
 

5.1.4 Hiervolgens was die volgende persone 
afgevaardigdes van die Sinode tydens die sitting 
van die Algemene Sinode van 6 tot 10 Oktober 
2013 in Port Elizabeth. 
 
Predikante: 
 
Dirkie van der Spuy (Moreletapark) 
Johan van der Merwe (Pretoria-Garsfontein) 
Jurgens de Jager (Witrivier)  
Tertius Erasmus (Bronkhorstspruit)  
Freddie Schoeman (Lyttelton-Oos) 
Lourens Bosman (Lux Mundi)  
Jaco van Niekerk (Ermelo)  
Johann Ernst (Doornkloof)  
Johan Koen (Witbank-Panorama)  
Francois Retief (Bedryfsbestuurder)  
Danie Dreyer (Tygerpoort)  
 
Ouderling/Diakens: 
 
Piet Kruger (Middelburg) 
Talitha Broose (Pierre van Ryneveld) 
Elize Bezuidenhout (Tygerpoort) 
Marnette Janse van Rensburg (Lux Mundi) 
Johan Smook (Moreletapark) 
Constand Viljoen (Ohrigstad) 
Koos Potgieter (Volksrust-Suid) 
Christiaan Boshoff (Witbank-Suid) 
Daan Roelvert (Tzaneen) 
Fanie van Niekerk (Nelspruit-Suid) 
Marius Janse van Vuren (Badplaas) 
 
 

5.2 AFGEVAARDIGDES 
ORIËNTEER 
 
5.2.1 Die Sinodale Diensraad het op 16 
September  'n geleentheid in Middelburg-Suid 
gereël waar die afgevaardigdes met mekaar 
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bekend gestel is en georiënteer in verband met die 
geleentheid en hantering van die sake. 
 
5.2.2 Die volgende is hanteer.  Taak en funksie 
van die Algemene Sinode, proses van die sitting 
van die Algemene Sinode, werkskema en 
bladsyverwysings, praktiese reëlings, groot sake 
van die Agenda, vergadering in sinode verband, 
verhelderingsgesprekke. 
 
5.2.3 Tydens hierdie geleentheid is versoek 
dat die Algemene Sinode die omvang van die 
Agenda/sake in die agenda verminder.   
 
5.2.4 Daar is ook gereël dat hierdie boeke 
(Agenda, Handelinge, Kerkorde) nie meer aan 
gemeentes voor die voet gestuur word nie.   
 
5.2.5 Gemeentes word ingelig waar die 
inligting op die Algemene Sinode se webwerf 
gevind kan word.  Indien gemeentes of predikante 
wel boeke wil bekom, kan dit bestel word. 
 
 

5.3 BESKRYWINGSPUNTE 
 
5.3.1 Die Sinodale Diensraad het geen 
beskrywingspunte ingedien nie.  Daar is egter wel 
van die gemeentes Elarduspark en Doornkloof 
versoeke tot beskrywingspunte ontvang. 
 
5.3.2 Die Sinodale Diensraad het 
projekspanne aangewys om die sake te hanteer. 
 
5.3.3 Die verbeteringsvoorstelle wat die 
projekspan voorgestel het in verband met besluite 
van die sitting van Algemene Sinode 2011 is 
omtrent net so deur die Algemene Sinode 2013 
aanvaar.  Dit het gehandel oor die huwelik en die 
bediening van bevryding. 
 
5.3.4 Die beskrywingspunt van Elarduspark in 
verband met die sitting van al die predikante in die 
kerkraad, is met die kommentaar van die Sinodale 
Diensraad aan die Algemene Sinode voorgelê.  
Hierdie saak is na die Algemene Steunspan Regte 
verwys vir hantering in oorleg met die groter 
gemeentes. 
 
 

5.4 VOORSTELLE OOR DIE SIT-
TING VAN DIE ALGEMENE SINODE 
 
5.4.1 Die Sinodale Diensraad het die koste van 
die sitting van die Algemene Sinode hanteer.  As 
gevolg daarvan is voorstelle gemaak om die 
geleentheid meer koste-effektief in te rig. 
 

5.4.2 So ook is gevra dat die Moderamen van 
die Algemene Sinode vergaderplekke bepaal wat 
koste effektief is en maklik bereikbaar vir 
verteenwoordigers van die Sinodes is. 
 
5.4.3 Daar is ook gevra dat die jaarlikse 
uitgawes van die Algemene Sinode beperk word 
tot die bedrae, soos ooreengekom. 
 
 

5.5 BESLUITE ALGEMENE SINODE 
2013 
 
5.5.1 Die Notule, Besluiteregister en die 
Kerkorde is elektronies beskikbaar gestel.  Vanaf 
hierdie datum (28 Januarie 2014) geld die besluite 
van die Algemene Sinode 2013.  Gemeentes is 
deur Familienuus 245 op 28 Januarie 2014 hieroor 
ingelig. 
 
5.5.2 Die Sinodale Diensraad het besluit dat 
die besluite van die Algemene Sinode op die 
volgende wyse hanteer word: 
 
Een: Gemeentes word bewus gemaak van die 
besluite wat hulle raak. 
 
Twee Die Sinodale Diensraad hanteer 'n aantal 
besluite wat op hulle tafel hoort. 
 
Drie:  Die volledige besluite wat handel oor 
predikante, netwerke, Belhar en Artikel 1 sowel as 
die Seisoen van Menswaardigheid word in die 
Agenda opgeneem. 
 
5.5.3 Gemeentes is deur Familiebrief 2014/6 
op 28 Mei 2014 ingelig dat hulle aan hierdie 
besluite aandag moet gee.  Dit is besluite oor: 
 
Algemene verkiesing 2014 
Bediening in buitengewone omstandighede 
Bybelgenootskap 
Doopherinnering en doopherdenking en die 
Algemene Sinode se besluit van 2011 
Ekologie 
Geloofswaarhede 
Grondhervorming, Landelike ontwikkeling en 
Landbou 
Jeugnavorsing 
Kerkhereniging  
Missionale aard en roeping van die NG Kerk 
NG Kerk en Apartheid 
Onderwys 
Predikantesake: Selfsorgkredietsisteem 
Reformasie: 500 jaar-viering 
Implementering verlofreglement Bedienaars van 
die Woord 
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Samehang van Sakramente in verbondteologiese 
perspektief 
Stryd teen armoede en sosiale ongeregtigheid 
Vlugteling, vreemdelinge in ons midde 
Wetenskap en teologie (geloof) 
 
5.5.4 Die Sinodale Diensraad het besluite oor 
die volgende sake hanteer: 
 
Beskikbaarheid van fondse 
Grondhervorming 
Jeugbediening 
Jeugafrondingsjaar 
Jeugwaarnemers 
Eiendom, goedere en fondse 
Reglement vir verlof 
 
 

5.6 BESLUITE IN VERBAND MET 
BELHAR EN BELYDENISWYSIGING 

 
 
5.6.1 Belydenis van Belhar 
 

BELYDENIS VAN BELHAR (vgl Agenda A.12.4 pt 
7.1 bl 173 en T.12.3.1 bl 2 pt 4; vgl ook T.14.2 bl 5 
pt 4; Notule Dag 3 pt 5) 
1 Die Algemene Sinode bekragtig die advies van 
die ATR tov die uitleg en toepassing van die 

besluit van die Algemene Sinode 2011 oor die 
Belydenis van Belhar. 
2 Die Algemene Sinode keur die wysiging van Art. 
44.1, soos deur die Algemene Sinode 2004 asook 
al tien die sinodes goedgekeur, sonder verdere 
verwysing finaal goed (met 'n twee-derde 
meerderheid). 
3 Die Algemene Sinode stel die volgende wysiging 
van Artikel 1 van die Kerkorde voor vir voorlegging 
aan die kerkverband (gemeentes en sinodes), 
ooreenkomstig Art. 44 van die Kerkorde – 
goedgekeur met twee-derde meerderheid: 
Kerkorde Artikel 1 
1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond 
op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 
van God. 
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met 
die Woord van God bely, word verwoord in 
2.1.1 die ekumeniese belydenisse, naamlik die 
Apostoliese Geloofsbelydenis, die 
Geloofsbelydenis van Nicea en die 
Geloofsbelydenis van Athanasius; en 
2.1.2 die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die 
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse 
Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die 
belydenisgrondslag van die Kerk, op so ŉ wyse dat 
daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en 
vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met 
die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, 
ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ŉ 
belydenisskrif onderskryf nie. 
3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar 
geloof te bely, altyd geld en dat ŉ uitbreiding van 
haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. 
4 Die Algemene Sinode dra dit aan die 
Moderamen op om die kerkverband te lei in die 
besluitneming-sproses oor die voorgestelde 
wysiging van Artikel 1 deur in oorleg met die 
onderskeie Sinodes ŉ roetekaart en tydraamwerk 
vir die aanvang, verloop en afhandeling van die 
proses te bepaal. 
5 Die Algemene Sinode ontvang die materiaal en 
studiestukke met die oog op die Belydenis van 
Belhar vir gebruik in die kerkverband. 
6 Die Algemene Sinode doen ŉ beroep op lidmate 
en vergaderinge om hierdie proses van 
besluitneming in ŉ gees van gebed, onderskeiding 
van die wil van God, en in wedersydse respek en 
liefde te onderneem. 
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5.6.2 Belydeniswysiging 
 

BELYDENISWYSIGING (vgl Agenda B.14 bl 300, 
A.10.1 bl 91 pt 6.2, T.14.3 bl 3 pt 3.1.2, T.14.4 bl 7 
pt 8.2; Notule Dag 5 pt 19) 
1 Die Algemene Sinode wys Beswaarskrif B.14 
(Agenda bladsy 300) van die hand en wel op die 
volgende gronde: 
1.1 Die Algemene Sinode het in terme van Artikels 
43.1.1 en 43.1.6 die bevoegdheid om in 
ooreenstemming met Artikels 44.1 en 44.3 die 
belydenisgrondslag van die NG Kerk te wysig 
sonder dat 'n voorstel tot wysiging eers vanaf 'n 
mindere vergadering kom en deur al die mindere 
vergaderinge getoets en aanvaar is. 
1.2 Die Algemene Sinode word nie deur enige 
kerkordelike maatreël verhinder om 'n voorstel oor 
belydenis-wysiging met positiewe aanbeveling of 
motivering na mindere kerkvergaderinge deur te 
stuur vir oorweginge nie. 
1.3 Die Algemene Sinode onderskryf die 
kerkregtelike beginsel dat 'n nuwe of ander 
belydenisskrif, naas die reeds aanvaarde 
belydenisse, sonder dwang maar met 
belydenisbinding na ondertekening, deur lidmate, 
ampsdraers en kerkvergaderinge onderskryf kan 
word. 

 
 

5.7 BESLUITE IN VERBAND MET 
DIE SEISOEN VAN MENSWAARDIG-
HEID 
 

MENSWAARDIGHEID (vgl Agenda A 12.6 bl 196 
pt 5; Notule Dag 4 pt 3) 
1 Die Algemene Sinode keur die optrede van die 
ASM ten opsigte van die vestiging van 'n kultuur 
van menswaardigheid goed. 
2 Die Algemene Sinode onderneem, en versoek 
ook die kerkverband daartoe, om in alle 
werksaamhede, aksies en strukture te getuig van 
die Godgegewe waardigheid van alle mense en 
geregtigheid vir almal na te jaag. 
3 Die Algemene Sinode dra dit aan die 
Moderamen en sinodes op om voortgaande te 
besin oor mens-waardigheid en die werk hieraan 
verbonde te implementeer. 

 

SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID (vgl 
Agenda A.12.6.1 bl 198 pt 4; Notule Dag 4 pt 5) 
1 Die Algemene Sinode verbind haarself heelhartig 
tot deelname aan die Seisoen van 
Menswaardigheid en versoek die kerkverband 
ernstig om deel hiervan te wees. 
2 Die Algemene Sinode verbind haar om die vier 
waardes van die Seisoen van Menswaardigheid, nl 
respek, luister, omarming en selfloosheid te 

bevorder (die vergadering versoek dat 'n beter 
woord vir "selfloosheid" gevind word: suggesties 
wat genoem word, is selfopoffering, 
onbaatsugtigheid, onselfsugtigheid). 

 
 

5.8 MEER INLIGTING OOR DIE 
SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID 
 
5.8.1 Daar het iets in ons land verkeerd 
gegaan! 
 
5.8.1.1 Die mees basiese waarde van respek vir 
mekaar is grootliks vernietig.  Dit word bevestig 
deur die hoë voorkoms van: 
 
Moord en verkragting 
Roof en ander misdade 
Verwaarlosing van gestremdes 
Armoede 
Diskriminasie teen vroue 
Eensaamheid van mense 
Minagting van mense 
Plaasaanvalle 
Verwaarlosing van kinders 
Homofobie 
Geweld op weerloses 
Vreemdelinge haat 
Rassisme  
Onregverdige uitsluiting van mense 
Etikettering en veralgemening 
 
5.8.1.2 Mense se waardigheid word aangetas 
deur sistemiese werklikhede soos wanneer: siekes 
nie toegang het tot mediese hulp nie, kinders nie 
toegang het tot goeie onderwys nie, gestremdes 
op 'n diskriminerende wyse uitgesluit word, mense 
nie toegang het tot basiese dienste nie, mense nie 
toegang het tot werksgeleenthede nie. 
 
5.8.1.3 Mense se waardigheid word ook 
aangetas deur ons onbewuste of bewuste optrede 
bv. wanneer: 
 
Vroue net omdat hulle vroue is as minderes 
beskou word. 
Mense bloot op grond van hulle seksuele 
oriëntasie uitgesluit word. 
Armes aan hulle lot oorgelaat word. 
Mense beoordeel word bloot op grond van hulle 
velkleur. 
Mense nie na behore vir hulle werk vergoed word 
nie en dus uitgebuit word. 
Ons veralgemenend dink en praat oor mense. 
Wanneer magsverhoudinge so bedryf word dat 
mense onderdruk en ondermyn word, word hulle 
menswaardigheid aangetas. 
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Wanneer mense uitgesluit word of as 
minderwaardig geag word, word hulle stemme nie 
gehoor nie. 
 
Dit is vernederend. 
 
5.8.2 Die Bybel praat 'n ander taal 
 
Die Bybel leer: 
 
God gee aan alle mense waarde.  Hy tree in 
verhouding met álle mense.  Hy word self mens.  
Hy lê sy lewe af vir mense.  Hy gee aan mense 'n 
nuwe lewe in Hom.  Jesus raak die verworpenes 
aan.  Hy bevry die besetenes en maak siekes 
gesond.  Hy herstel die waarde van vroue en 
kinders in die samelewing.  Hy beweeg oor grense 
en reik uit na diegene wat nie geag word nie.  Hy 
vergewe en bevry mense van hulle verlede.  Hy 
gee aan mense sy genade en vrede.  Mense 
ontdek hulle waarde wanneer hulle sy liefde en 
respek ontvang en weet dat hulle geag word.  God 
tree met elke mens in verhouding ongeag sy/haar 
vermoë, inherente kwaliteite, prestasie, herkoms, 
bydrae tot die samelewing, oënskynlike waarde of 
gebrek daaraan. 
 
5.8.3 Daarom het alle mense waarde, omdat 
God in sy liefde besluit het om met elke mense in 
verhouding te tree.  Hy stort sy Gees uit sodat ons 
Hom hierin kan navolg en 'n nuwe lewe in die Drie-
Eenheid kan hê. 
 
5.8.4 In die Seisoen van Menswaardigheid 
verbind die vier susterskerke (NG Kerk, Uniting 
Reformed Church in Southern Arfica - VGKSA, NG 
Kerk in Afrika en Reformed Church in Africa) 
hulleself om: 
 
Een: Die Godgegewe waarde van mense te 
verkondig;  
 
Twee: So met mense om te gaan dat dit 'n 
getuienis lewer van die waarde wat God aan 
mense toeken; 
 
Drie: In ons eenheid met mekaar ons respek 
vir mekaar te beliggaam; 
 
Vier: Almal in Suid-Afrika te motiveer om 
ander as 'n geskenk van God te sien en hoor en 
beleef; 
 
Vyf: Veral vier waardes te bevorder: 
 
RESPEK | RESPECT 
LUISTER | LISTENING 
OMARMING | EMBRACEMENT 
SELFLOSE LIEFDE | SELFLESS LOVE 

5.8.5 Hoe gaan ons dit doen? 
 
Deur die Bybelse boodskap van menswaardigheid 
te sing; 
deur veilige ruimtes te skep waarin mense na 
mekaar kan luister; 
deur verhale te vertel wat begrip bevorder; 
deur saam te dink en besin oor die betekenis van 
God se verbintenis aan mense; 
deur nuwe geloofstaal aan te leer; 
deur leesstof en studiemateriaal te versprei; 
deur oor grense mekaar se hande te vat en by 
mekaar te leer; 
deur die waardes van die Seisoen uit te leef. 
Ons gaan dissipels wees van Jesus  
deur die erkenning van alle mense se Godgegewe 
menswaardigheid. 
 
5.8.6 Deur die Seisoen van 
Menswaardigheid wil ons: 
 
Een: Die liefde van God verkondig; 
Twee: Jesus, die Here, navolg in sy deernis vir 
mense; 
Drie: Dit wat ons glo en bely van God se liefde, 
beliggaam in ons verhouding met mekaar; 
Vier: Só bydra tot die genesing van ons land. 
 
 
5.8.7 Verteenwoordigers van die Sinode 
 
Freddie Schoeman  (Lyttelton-Oos) dien in die 
Bestuurspan van die vier Kerke.  Leon Westhof 
(Elarduspark) is die Sinode se verteenwoordiger in 
die Taakspan van al die Sinodes. 
 
 

5.9 #IMAGINE GELEENTHEDE 
 
5.9.1 Van waar? 
 
5.9.1.1 Gedurende 2013 het daar in die Wes-
Kaapland 'n gedagte ontstaan om weer 'n groot 
geleentheid vir die jeug te reël.  Hierdie 
geleentheid moes nuwe vuur in jeugwerk bring en 
jongmense bemagtig om in hulle gemeentes met 
ywer vir die Here te werk. 
 

5.9.1.2 Die Algemene Sinode is in die 
beplanning betrek en tydens die sitting is Jeugwerk 
as 'n prioriteit geïdentifiseer.  #imagine is deel 
hiervan.  Al die Sinodes/gemeentes is genooi om 
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jongmense na die geleenthede te stuur.  Die 
geleenthede is ook onder die familie van NG Kerke 
bemark. 
 
5.9.1.3 Twee groot jeugfeeste is aan die begin 
van 2014 gereël.  Een in die Suide en een in die 
Noorde.  Dit het beide oor langnaweke 
plaasgevind.  Ongeveer 7 000 jongmense en 
begeleiers het die geleenthede bygewoon. 
 
5.9.1.4 In die bekendstelling van die geleenthede 
is ook melding gemaak dat dit in 2014 presies 40 
jaar na die Jeug-tot-Jeugaksie is.  Die 
bekendstelling is soos volg geskryf:  "In 1974 het 
die NG-Kerk 'n Jeugbediening van stapel laat loop 
met die unieke karakter van die jeug wat die jeug 
self bedien.  Die Jeug-tot-Jeug-Aksie het 'n baie 
groot impak op die kerk se jongmense gehad en 
het groot herlewings veroorsaak.  Verskeie 
jongmense het hulle geroepe gevoel tot die 
bediening en die impak daarvan sal nooit gemeet 
kan word nie.  Baie van hulle is vandag leiersfigure 
in bediening in Suid-Afrika. 
 
Veertig jaar later het die Here die droom weer 
wakker gemaak om jongmense op 'n unieke 
manier te bedien.  #imagine se visie is om Suid-
Afrikaanse tieners evangelies te bedien soos nog 
nooit tevore nie: 
 
- Om hulle vanuit die NG-Kerkfamilie se basis 
bymekaar te bring in die Wes-Kaap en in Gauteng 
oor die langnaweek van 21 tot 23 Maart 2014 om 
hulle tot radikale dissipelskap uit te daag en hulle 
te laat inkoop in God se droom vir hulle lewens. 
 
- Die leierskap van #imagine glo dat die toekoms 
van ons land se morele karakter en van sterk 
leierskap vir die kerk by ons jongmense lê, en dat 
ons belangrikste opdrag van die Here is om hulle 
te begelei om hulle roeping vas te gryp en hulle 
daaraan toe te wy. 
 
- Verder beoog #imagine om op 'n volhoubare 
wyse 'n basis vir tienerbediening te skep wat 
fondament in die NG-Kerkfamilie het, maar 'n wye 
en sterk vennootskap met ander kerke en 
organisasies smee met een gesamentlike doel: 
Dat elke tiener in Suid-Afrika Jesus Christus kan 
ken en volg." 
 
5.9.1.5 Die bemarking vir die geleenthede is 
hoofsaaklik elektronies gedoen en was gemik op 
die tieners. 
 
5.9.2. Waar staan ons nou? 
 
5.9.2.1 Hierdie eerste twee geleenthede was nie 
as eenmalige geleenthede gereël nie, maar as die 

begin van 'n beweging waar daar voortdurend 
geleenthede soos hierdie sal wees.  Dit is ook in 
die vooruitsig gestel dat jeugfeeste soos hierdie op 
plaaslike vlak gereël sal word.  Nie net nasionale 
geleenthede nie, maar ook geleenthede in 
plaaslike streke. 
 
5.9.2.2 Jongmense en begeleiers wat die eerste 
geleenthede bygewoon het, word toegerus en 
gevra om dieselfde geleenthede te gaan reël en 
vandaar 'n verskil te maak. 
 
5.9.2.3 Gedrurende September 2014 is daar 
geleenthede vir die begeleiers gereël om hulle aan 
te spoor om met die werk voort te gaan. 
 
5.9.2.4 Een van die deelnemers aan 2014 se 
geleenthede skryf dat hy die sukses van die 
geleenthede in vier sake sien, naamlik: teologiese 
begronding, missionale ingesteldheid, 
gemodelleerde diensbaarheid en die vestiging van 
'n proses.  Oor laasgenoemde skryf hy: "Die fees 
dien slegs as afskop van 'n groter beweging van 
roeping, diensbaarheid en dissipelskap.  Juis 
omdat dit ingestel is op mobilisering, moet 
#imagine se sukses ook gemeet word aan die 
ontwikkeling en groei van die strategiese intensie 
waarmee hierdie geleentheid gereël is: Is die 
streke gemobiliseer om kleiner byeenkomste te 
reël?  Slaag gemeentes daarin om die energie 
onder hulle tieners te vertaal in nuwe kleingroepe, 
groter deelname en betrokkenheid, en die konkrete 
aanspreek van die nood in hulle onmiddellike 
omgewing?  Bowenal, gaan die energie kan 
voortduur om binne die gestelde tydraamwerk van 
'n vyf-jaar mobiliseringsproses vir die beweging vol 
te hou?” 
 
5.9.3 Die pad vorentoe? 
 
5.9.3.1 Daar word weer volgende jaar groot 
jeugfeeste gereël om die geloof te vier en 
jongmense aangespoor word om met dieselfde 
ywer die Evangelie in hulle plaaslike omgewing uit 
te dra. 
 
5.9.3.2 Die bestuur van die #-imagine 
geleenthede het berig dat “hulle baie dankbaar is 
oor die energie wat vanjaar rondom die #imagine 
experience beskikbaar geraak het vir die 
tienerbediening van kerke.”  Hulle het verder berig: 
“Om hierdie gawe aan die Kerk verder te bestuur 
het ons by ons laaste vergadering in Mei 2014 
besluit om 'n nasionale struktuur te onderskei van 
streek strukture.  Ons wil graag ook (streek) 
Sinode verteenwoordiging op die nasionale 
struktuur hê.” 
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5.9.3.3 Die Sinodale Diensraad het die 
jeugprojekspan versoek om 'n verteenwoordiger te 
benoem.  Herman Matthee van Debruinpark-
Ermelo is versoek om die Sinode te 
verteenwoordig. 
 
5.9.3.4 Gedurende Augustus en September is 
twee naweek-konferensies aangebied vir 
jeugleiers.  Die bestuur berig:  “Die een ding wat 
ons beter kon doen op #imagine2014 was die 
gebruik van groepleiers en vrywilligers.  Om vir 
julle dankie te sê asook om die wonderlike krag 
van Jeugleiers te ontsluit nooi ons julle, elkeen 
asook dié wat nie op #imagine2014 kon wees nie, 
na 'n 3 dag leierskapskonferensie wat ons 
#imagine ignite noem.  Ons gaan saam kuier en 
mekaar versorg en inspireer (vandaar die naam 
ignite)." 
 
 

5.10 VOORGESTELDE WYSIGING 
VAN ARTIKEL 1 VAN DIE KERKORDE 

 

5.10.1 Belangrike besluite van die Algemene 
Sinode 
 
5.10.1.1 Die Algemene Sinode van die Ned Geref 
Kerk het in 2011 besluit om die Belydenis van 
Belhar op 'n kerkordelike wyse deel van die Ned 
Geref se belydenisgrondslag te maak.  Die 
Algemene Sinode het dit aan die Moderamen 
opgedra om die nodige kerkordelike prosesse 
hiervoor in werking te stel.  Tydens die sitting van 
2013 het die Algemene Sinode 'n voorstel vir die 
wysiging van Artikel 1 aanvaar.   
 
5.10.1.2 Hierdie voorstel moet ooreenkomstig 
Artikel 44 van die Kerkorde aan gemeentes en 
Sinodes vir aanvaarding voorgelê word, voordat 
die Algemene Sinode Artikel 1 kan wysig.  Die 
Algemene Sinode het ook ook besluit dat die 
Moderamen die kerkverband moes lei in die 
besluitnemingsproses oor die wysiging van Artikel 
1 deur in oorleg met die onderskeie Sinodes 'n 
roetekaart en tydraamwerk vir die aanvang, 
verloop en afhandeling van die proses te bepaal.   
 
5.10.1.3  Die besluite van die Algemene Sinodes 
van 2011 en 2013 moet verstaan teen die 
agtergrond van die besluit van die Algemene 
Sinode van 1998 wat soos volg lui: "Die Algemene 
Sinode 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." 
 
 

5.10.2 Die Belydenis van Belhar en Oostelike 
Sinode 
 
5.10.2.1 Die proses waarvoor die Algemene 
Sinode gekies het, het die Belydenis van Belhar 
weereens op die agenda van die Oostelike Sinode 
en al die gemeentes van die Sinode geplaas.  
Sedert 2004 is talle gesprekke, inligtingsessies en 
konsultasies aan die belydenis gewy.  Dit kan 
kortliks soos volg opgesom word: 
• Voetsool sinodesittings 2004 
• Vraelys 2005 
• Sinodesitting 2005 
• Eerste konsultasie met gemeentes 2006 
• Sinodesitting 2007 
• Tweede konsultasie 2008 
• Voetsool sinodesitting 2008 
• Sinodesitting 2009 
• Voetsool sinodesittings 2013 

 
5.10.2.2 Daarom het die Sinodale Diensraad 
geoordeel dat die debat oor die inhoud van die 
Belydenis van Belhar nie nou weer op die tafel van 
die Sinode nie.  Die Sinode moet 'n besluit neem 
oor die moontlike wysiging van Artikel 1 van die 
Kerkorde.  Alhoewel die sake duidelik met mekaar 
verband hou, sal die gesprek tydens die 
vergadering van die Sinode fokus op die moontlike 
wysiging van Artikel 1 en en die betekenis 
daarvan.  Die gesprek oor moontlike toekomstige 
kerkeenheid is eweneens nie nou op die tafel van 
die Sinode nie. 
 
5.10.3  Die betekenis van die voorgestelde 
Artikel 1 
 
Wat beteken die voorgestelde Artikel 1?  Dit kan 
soos volg opgesom word: 
5.10.3.1 Die voorstel gee uitdrukking aan die 
wyse waarop die Belydenis van Belhar en ander 
belydenisskrifte deel kan word van die 
belydensgrondslag van die Ned Geref Kerk. 
 



 
 
5.  Algemene Sinode 2013 
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5.10.3.2 Dit is 'n konsensus voorstel en nie 'n 
kompromie nie.  Laasgenoemde behels dat partye 
wat van mekaar verskil van hulle onderskeie 
standpunte prysgee om mekaar op middelgrond te 
ontmoet.  'n Konsensus beteken dat die 
verskillende partye niks prysgee nie, maar eerder 
vir mekaar ruimte skep om mekaar op middelgrond 
te ontmoet. 
 
5.10.3.3 Die voorstel skep ruimte na beide kante.  
Dit laat ruimte vir individue en vergaderings wat die 
Belydenis van Belhar wil aanvaar om dit  wel te 
doen, maar dwing geen individu of vergadering om 
dit te doen nie. 
 
5.10.3.4 Die voorstel wil die eenheid dien en 
skeuring ten alle koste vermy.  Ons wil mekaar in 
hierdie proses deurentyd vashou. 
 
5.10.3.5 Die voorstel neem die diversiteit wat in 
die Ned Geref Kerk oor die Belydenis van Belhar 
bestaan in ag. 
 
5.10.3.6 Die voorstel wil geen lidmaat, 
ampsdraer of vergadering in enige rigting dwing 
nie.  Daarom lui die voorstel dat die moontlike 
wysiging van die belydenis sonder enige dwang 
geskied. 
 
5.10.4 Die verloop van die proses in 
Oostelike Sinode 
 
5.10.4.1 Alhoewel die taakspan van die Algemene 
Sinode aanbeveel het dat die besluit oor die 
moontlike wysiging van Artikel 1 eers by die 
onderskeie Sinodes geneem word voordat dit op 
gemeentevlak afgehandel word, is die keuse aan 
elke Sinode gelaat om self 'n besluit oor die 
verloop van die proses te neem.  Die Sinodale 
Diensraad van Oostelike Sinode het reeds in 2013 
besluit dat gemeentes eers moet besluit voordat 
die Sinode 'n besluit neem.   
 
5.10.4.2 Die Sinodale Diensraad het 'n 
projekspan benoem wat die proses in Oostelike 
Sinode beplan en gekoördineer het.  
Inligtingsessies vir verteenwoordigers van die 
onderskeie ringe is by twee geleenthede 
onderskeidelik by Rietkuil en Lux Mundi 
aangebied.  Verteenwoordigers van die projekspan 
het in 'n volgende stap ook die onderskeie ringe 
besoek om die proses verder te verduidelik en 
inligting deur te gee.  'n Hele reeks hulpmiddels is 
aan elke gemeente verskaf en ook op die webwerf 
van die Sinode beskikbaar gestel.   
 
5.10.4.3 Die ideaal van die projekspan was dat 
gemeentes 'n gekoördineerde proses volg sodat 
die besluitneming op gemeentevlak binne 'n 

beplande tydskedule afhandel kon word.  Hierdie 
skedule is ook aan gemeentes beskikbaar gestel.  
Ringe is versoek om al die stembriewe van 
gemeentes vir bewaring na die argief van 
Oostelike Sinode te stuur.  Statistiek oor die 
verloop van die proses op gemeenetevlak sal 
nadat die Sinode 'n besluit oor die moontlike 
wysiging geneem het, beskikbaar gestel word. 
 
5.10.5 Die betekenis van die stemming 
 
5.10.5.1 Dit is belangrik om te verstaan dat daar 
in die moontlike wysiging van Artikel 1 van 
tweeledige proses sprake is.  Die eerste deel van 
die proses raak die Sinodes.  Artikel 44 bepaal 
dat al 10 Sinodes van die Ned Geref Kerk elk met 
'n ⅔ meerderheid ten gunste van die wysiging 
moet besluit.  Daarom moet ons tydens die 
sinodesitting 'n besluit neem oor die moontlike 
wysiging van Artikel 1.  Indien Oostelike Sinode die 
wysiging wil steun moet ⅔ of meer van die 
afgevaardigdes ten gunste van die voorstel stem.  
Indien daar nie 'n ⅔ meerderheid ten gunste van 
die wysiging is nie, is die besluit van Oostelike 
Sinode dat die huidge Artikel 1 behou moet word. 
 
5.10.5.2 Die tweede deel van die proses raak 
gemeentes.  Artikel 44 bepaal dat ⅔ van al die 
kerkrade van die Ned Geref Kerk elk met 'n ⅔ 
meerderheid ten gunste van die wysiging moet 
besluit.  Dit beteken dat 760 uit die 1138 
gemeentes van die Ned Geref. Kerk met 'n ⅔ 
meerderheid ten gunste van die wysiging van 
Artikel 1 moet besluit.  Oostelike Sinode se 
gemeentestemmings tel daarom saam met die 
ander Sinodes se gemeentes se stemming. 
 
5.10.6 Verloop van die proses tydens die 
sinodesitting 
 
5.10.6.1 Die Ontwerpspan van die sinodesitting 
het beplan dat die besluit oor Artikel 1 op 
Maandagmiddag 20 Oktober geneem word.  Ten 
einde genoeg geleentheid vir gesprek oor die 
voorstel te gee, vind 'n verhelderingsgesprek 
Sondagaand 19 Oktober na afloop van die sitting 
plaas.  'n Pastorale gesprek vind op Maandagaand 
20 Oktober na afloop van die sitting plaas.   
 
5.10.6.2 Die Algemene Sinode het versoek dat 
hierdie hele proses op gemeentevlak en tydens 
sinodesittings in 'n gees van gebed, onderskeiding 
van die wil van God en in wedersydse respek en 
liefde onderneem moet word.  Daarom is dit die 
raamwerk waarbinne die besluitnemingsproses 
tydens die sitting sal plaasvind 
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6.  VERKIESING VAN ENKELE LEDE VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 
EN AFGEVAARDIGDES NA DIE SITTING VAN DIE  

ALGEMENE SINODE 2015 
 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:  Die verslag dien as inligting oor die verkiesing van 
enkele lede van die Sinodale Diensraad en afgevaardigdes na die 
sitting van die Algemene Sinode 2015. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing 
van hierdie verteenwoordigers wil lewer, kan dit op Indekskaarte 
doen. 
 
 
 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 6.5  Die vergadering verkies enkele lede van die 
Sinodale Diensraad 
 
Punt 6.6.2 Die vergadering wys afgevaardigdes na die sitting 
van die Algemene Sinode 2015 aan. 
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6.  VERKIESING VAN ENKELE LEDE VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 
EN AFGEVAARDIGDES NA DIE SITTING VAN DIE  

ALGEMENE SINODE 2015 
 
 

6.1 WYSE WAAROP DIE VERKIE-
SING PLAASVIND 
 
6.1.1 Familiereëls  
 
6.1.1.1 Die wyse waarop die lede van die 
Sinodale Diensraad verkies word, is eie aan die 
Sinode – soos elke ander Sinode ook hulle eie 
werkwyse het. 
 
6.1.1.2 Tydens die vorige (2012) sinodesitting is 
die Sinodale Diensraad verkies.  Die volgende 
verkiesing vind eers tydens 2016 se sinodesitting 
plaas.  Die Reglement vir die Sinodale Diensraad 
bepaal mos:  "Die verkose lede  ..... word vir 'n 
termyn van vier jaar verkies ..." (punt 1.6) 
 
6.1.2 Vakatures 
 
6.1.2.1 'n Vakature 
het ontstaan met die 
vertrek van die 
Voorsitter, Ferdie 
Clasen, na die 
gemeente SA 
Londen. 
 
6.1.2.2 Die 
Reglement bepaal 
soos volg: "Na afloop 
van die sinodesitting 
word vakatures in die 
Sinodale Diensraad 
uit die sekundi 
aangevul.  Indien die lys van sekundi uitgeput is, 
word dit deur die Sinodale Diensraad aangevul."  
(punt 4) 
 
 

6.2 OPTREDE VAN DIE SINODALE 
DIENSRAAD 
 
6.2.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat hulle die vakature van die Voorsitter vul, totdat 
die sinodesitting plaasvind en die Voorsitter 
verkies kan word.  Die Reglement sê mos:  Die 
Sinode verkies die Voorsitter en Ondervoorsitter 
van die Sinodale Diensraad, wat ook as Voorsitter 
en Ondervoorsitter van die daaropvolgende 
sinodesitting dien. (punt 1.1) 
 
6.2.2 Die verkose Ondervoorsitter, Dirkie van 

der Spuy, is as Voorsitter aangewys. 
 
6.2.3 Daarna het die Sinodale Diensraad vir 
Lourens Bosman as Ondervoorsitter verkies. 
 
 

6.3 VERKIESING TYDENS DIE 
SINODESITTING 
 
6.3.1 Voorsitter en Ondervoorsitter 
 
Die sinodesitting kry geleentheid om die Voorsitter 
en Ondervoorsitter vir die res van die termyn tot 
met die volgende sinodesitting te kies. 
 
6.3.2 Sekundi 
 
6.3.2.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat dit goed sal wees indien die sekundi ook 
aangevul word.  Die skuiwe van die afgelope twee 
jaar het veroorsaak dat daar minder Sinodale 
Leiers vanuit gemeentes ver van Pretoria is.  
Indien Sekundi vir Sinodale Leiers uit hierdie 
gebiede verkies word, kan hulle ook 
verteenwoordig wees. 
 
6.3.2.2 Daar kan drie sekundi vir die Sinodale 
Leiers verkies word. 
 
6.3.2.3 Die vakatures is onder die 
gelegitimeerdes, met ander woorde predikante.  
Daar is nog voldoende sekundi vir die nie-
gelegitimeerdes. 
 
 

6.4 PROSES WAT GEVOLG WORD 
 
6.4.1 Nominasies op dieselfde tydstip 
ingedien. 
 
6.4.1.1 Die Reglement bepaal dat nominasies vir 
al die lede wat verkies moet word op dieselfde 
tydstip ingedien word.  Daar is dus na 'n persoon 
verkies is, nie weer 'n geleentheid vir nominasies 
nie. 
 
6.4.1.2 Die Reglement, punt 2.1, lui:  
"Nominasies vir die voorsitter, ondervoorsitter en 
die ander sewe sinodale leiers word tegelykertyd 
tydens die vergadering ontvang." 
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6.4.2 Nominasievorm wat gebruik word 
 
"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."  
(Reglement punt 2.2) 
 
6.4.3 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) 
 
6.4.4 Vasstelling van die groslys 
 
"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 put 2.5) 
 
 

6.5 VERKIESING 
 
6.5.1 Bekendstelling van die 
genomineerdes 
 
Voordat die stemming plaasvind, word die 
genomineerdes aan die vergadering bekend 
gestel. 
 
6.5.2 Die Reglement bepaal dat die 
stembriewe op die volgende wyse voorberei 
word: 
 
"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) 
 
 
 
 

6.5.3 Die prosedure vir die stemming word 
in die Reglement (punt 3.3 en 3.4) soos volg 
beskryf: 
 
6.5.3.1 Elke stemming geskied deur die lede wat 
aanwesig is. 
 
6.5.3.2 Sinodale Leiers, asook sekundi, moet 
met 'n volstrekte meerderheid van stemme van die 
aanwesige lede verkies word. 
 
6.5.3.3 Verkiesing van persone geskied op 'n 
geslote stemwyse. 
 
6.5.3.4 Uit die name in die nominasielys stem 
elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal 
persone wat in 'n bepaalde hoedanigheid verkies 
moet word. 
 
6.5.3.5 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. 
 
6.5.3.6 Indien die stemme staak, vind 'n 
volgende stemming tussen dieselfde persone 
plaas, waarna die lot beslis. 
 
6.5.3.7 Die Voorsitter word eerste gekies. 
 
6.5.3.8 Die Ondervoorsitter word tweede gekies. 
 
6.5.3.9 Hierna word die drie sekundi gekies. 
 
 

6.6 VERKIESING VAN AFGEVAAR-
DIGDES NA DIE SITTING VAN DIE AL-
GEMENE SINODE 2015 
 
6.6.1 Familiereëls 
 
6.6.1.1 Die huidige Familiereëls lui soos volg: 
 
Bepaling 35 
Afvaardiging na die Algemene Sinode en 
verteenwoordigers/lede van die Sinode in 
Kommissies van die Algemene Sinode 
 
35.1 Afgevaardigdes na die Algemene Sinode 
(met sekundi) word, tydens die vergadering van 
die Sinode voor die eersvolgende vergadering van 
die Algemene Sinode, uit die afgevaardigdes 
aangewys. 
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35.2 Die tien predikante word uit 'n groslys 
verkies, wat soos volg saamgestel word: 
 
35.2.1 Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers 
(met sekundi). 
 
35.2.2 Dienende lede van die Moderatuur van 
die Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle 
afgevaardig na die sinodesitting is. 
 
35.2.3 Die oorblywende getal predikante (met 
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat saamgestel 
word uit genomineerdes van die ringe/ 
ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig is nie. 
 
35.3 Die tien ouderlinge/diakens (met 
sekundi), word uit 'n groslys wat soos volg 
saamgestel word, verkies: 
 
35.3.1 Die twee nie-gelegitimeerde sinodale 
leiers (met sekundi), wat nie predikants- of 
proponentsbevoegdheid het nie. 
 
35.3.2 Dienende lede van die Moderatuur van 
die Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle 
afgevaardig na die sinodesitting is. 
 
35.3.3 Die oorblywende getal ouderlinge of 
diakens (met sekundi) word gekies uit 'n groslys 
wat saamgestel word uit genomineerdes van die 

ringe/ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig 
is nie. 
 
35.4 Die sekundi waarna hierbo verwys word, 
is ook die sekundi vir die afgevaardigdes na die 
Algemene Sinode.  Na afloop van die vergadering 
van die Sinode voor die eersvolgende Algemene 
Sinode, word vakatures in die afvaardiging deur 
die Sinodale Diensraad uit hierdie sekundi 
aangevul. 
 
35.5 Waar die lys van sekundi uitgeput is, 
word dit aangevul deur die Sinodale Diensraad, 
waar van toepassing na voorlegging deur die 
betrokke ringe. 
 
35.6 Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkreg-
kundige en Bedryfsbestuurder kan as waarnemers 
afgevaardig word, indien hulle nie reeds verkies is 
nie. 
 
6.6.2 Werkswyse 
 
6.6.2.1 Hierdie verkiesing kan eers begin nadat 
die lede van die Sinodale Diensraad verkies is. 
 
6.6.2.2 In die lig van die persone wat verkies is, 
kan die ringe bepaal word wat persone moet 
aanwys om verkies te word. 
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7.  IN MEMORIAM  
 

 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Hierdie inligting bring hulde aan die nagedagtenis van elf predikante 
wat sedert die vorige sitting oorlede is. 
 
 
 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. In Memoriam  
 

 

 
 
Agenda 2014  75 

7.  IN MEMORIAM 
 
 

7.1 DS JOHAN BESTER (BA BTh) – 
4 AUGUSTUS 1928 TOT 26 JUNIE 2012 
 
Jacobus Johannes Bester is op 4 Augustus 1928 
op Sanddrift in die distrik Aurora gebore.  Johan 
het baie boere in sy familie gehad, baanbrekers 
wat die Sandveld help mak maak het.  Die 
herinneringe aan sy voorsate was vir hom kosbaar, 
daarom het hy die glans van Gauteng ná sy 
aftrede verruil vir die besondere omgewing aan die 
voet van Soetgoedkop.  Sy twee oupas was Koos 
Bester en Dirk Visser (Dirk Swartkop) en sy ouers 
Chrisjan Bester en Adriana Visser.  Hy onthou in 
dankbaarheid: "Almal eerlike, hardwerkende, 
vrome mense.  By my pa het ek geleer dat arbeid 
adel.” 
 

 
Johan het sy laerskoolonderrig aan die plaasskool 
Sunnybrook en Keurbos ontvang.  Hy was van 
1943 tot 1946 'n leerling aan die Hoërskool Aurora.  
Oor sy roeping tot die bediening skryf ds Johan in 
die eeufeesboek van Aurora: “In die CSV op 
Aurora kom ek tot die besef dat ek graag predikant 
wil word, maar finansieel was dit nie moontlik nie.  
In 1947 gaan ek na Pretoria waar ek in die 

Staatsdiens begin werk het.  In 1951 het ek begin 
om buitemuurs klas te loop by die Universiteit 
Pretoria waar ek my BA-graad in 1954 behaal het, 
met die nodige vereistes vir toelating tot die 
kweekskool op Stellenbosch." 
 
Johan het hom as student aan die Teologiese 
Seminarium op Stellenbosch ingeskryf, en in dié 
tyd was hy ook skriba en kassier van die NG 
Gemeente Tiervlei in die Kaapse Skiereiland.  Ná 
'n besondere vier jaar is hy aan die einde van 1959 
as proponent gelegitimeer.  Dit was ook 'n jaar van 
groot feesviering, want dit was die eeufeesviering 
van die Kweekskool in die Eikestad.  Johan se 
eerste beroep was na die NG Moedergemeente 
Kemptonpark, waar hy op 12 Maart 1960 met 
handoplegging ontvang en bevestig is.  Ná minder 
as 'n jaar is die NG Gemeente Birchleigh gestig en 
is hy op 21 Januarie 1961 deur ds Dawid Jacobs in 
die nuwe gemeente bevestig. 
 
Op 12 Augustus 1967 het hy leraar van die NG 
Gemeente Gravelotte geword, en die bevestiging 
is deur ds Willie Ebersohn van Letsitele 
waargeneem.  Hier het hy gewerk tot met sy 
aftrede op 20 Mei 1990, waarna hy hom op Aurora 
gevestig het.  Hieroor het ds Johan geskryf: 
"Tydens ons bediening op Birchleigh is daar 'n kerk 
en pastorie opgerig.  Op Gravelotte is die kerksaal 
omskep in 'n kerkgebou en is daar ook 'n nuwe 
pastorie gebou.  Tussen 1970 en 1990 was ek 18 
jaar lank kommando-kapelaan in die Weermag vir 
twee kommando’s – Phalaborwa en Letaba.  Daar 
was 'n stadium toe sewe lede in ons gesin in 
uniform was." 
 
Johan is op 11 Desember 1954 op Aurora met die 
onderwyseres Catharina Louisa Kotzé getroud.  Sy 
was die kleindogter van die geliefde Jacobus 
Petrus Kotzé wat die grond vir die vestiging van 
die dorp en kerk geskenk het.  Uit die huwelik is 
vyf kinders gebore: Rinette, Adrie, Chris, Theunis 
en Cobus. Daar is 14 kleinkinders, waarvan een 
oorlede is.  Ds Johan het vertel: "In die 31 jaar van 
my bediening het my vrou Therena, of ‘ouma 
Toppie’, soos die kleinkinders haar noem, 25 jaar 
lank onderwys gegee.  Sy was vir ons almal ma, 
vrou, onderwyseres en pastoriemoeder en het ook 
orrel gespeel." 
 
Na ds Johan se emeritaat in 1990 het die egpaar 
hulle op Aurora gevestig, waar hulle baie gelukkig 
gewoon het tot hulle in 2007 om gesondheidsredes 
na Langebaan se versorgingsoord moes verskuif.  
Hier het sy hom in groot liefde versorg en was hy 
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'n voorbeeld van lydsaamheid en aanvaarding.  Hy 
is op 26 Junie 2012 oorlede en is op 6 Julie 2012 
begrawe.  Sy vrou het ná sy dood op Langebaan 
bly woon. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM.    
 
 

7.2 DS TIENIE BRITZ (BA BD) – 14 
APRIL 1926 TOT 20 FEBRUARIE 2014 
 
Tussen stofjas en toga 
 

Hy is destyds in die Wes-Transvaal gebore – Op 
Turfbult, distrik Marico, om meer presies te wees.  
Leeuwêreld, het hy dikwels daarvan gepraat.  Hy 
was vlot in Tswana en was tuis in 'n wêreld wat so 
bitter min ander wit mense geken het.  Dit was dus 
altyd 'n hele gebeure – selfs hier in die Kaap waar 
hy kom aftree het - as hy petrol vir sy wit 1995 
Mercedes ingegooi het – hande wat wys, praatjies, 
en gelag. 
 
Sy spore lê nie net in die gemeentes Christiana 
(1953 tot 1954), Bloemhof (1954 tot 1957), 
Hartebeesfontein (1957 tot 1962), Lichtenburg-
Noord (1962 tot 1969), Nelspruit-Suid (1969 tot 
1991) en (as emeritus) Goodwood nie.  Jy sal hulle 
ook in die ‘lokasies,’ die ‘reservate’ en later die 
townships van hierdie dorpe teëkom.  In die NG 
Kerk se sendingkerke het hy ook gepreek en 
gebid.  En, lank lank gelede het hy op Klerksdorp – 
ja, hulle hét met mekaar gepraat – 'n jong 
Anglikaanse priester geken.  Noudie dag – na al 
die jare - loop dié hom in 'n restaurant in die Strand 

raak.  Kom toe oor om gesellig te groet.  Die Vader 
het gevorder tot 'n Aartsbiskop.  Hy het 'n dominee 
gebly, of in werklikheid net ou Tienie.  En, so staan 
hulle daar en praat weer, Desmond (Tutu) en 
Tienie. 
 
Na Matriek het hy gaan studeer - in Potchefstroom 
(1945 tot 1948) en Stellenbosch (1949 tot 1952).  
'n Eerste geslag uit die gesin van Dolf en Wannie 
Britz.  Hy sou bly studeer (1992 tot 1996 
Stellenbosch MTh).  Dit het die boodskap wat hy 
gedra het, gevoed en ingelig.  Hy kon (daarom) die 
boodskap deel.  In 'n baie moeilike tyd in die 
geskiedenis van die kerk van Christus in Suid-
Afrika.  Om hom het hy almal behou – aan skerp 
kante het hy nie iets gehad nie.  In hom was vir 
almal 'n aansluitingspunt, 'n ruimte om gerus te 
wees.  Van Sap tot Nat in Verwoerd se tyd.  Van 
NP tot KP in Mandela se tyd.  In al die dorp se 
kerke was hy geliefd: Dopper, Hervormd, APK, 
Sending  - en desnoods kon hy ook in Engels 
preek.  Desnoods. 
 
Ja, en hy kon werk met sy hande.  Hy kon bou.  
Altyd met 'n stofjas aan.  Nie 'n oorpak nie.  
Dakslaan, houtwerk, kaste, boekrakke… van 
dennehout gewoonlik.  Duiwels swaar, hoor.  In die 
sestiger jare, het hy twee keer karavaan gebou.  
Vir Oos-Londen, waar hy gekamp het, maar nooit 
geswem het nie.  Jy swem nie in water waar jy nie 
die oorkantse wal kan sien nie…. 'n Goue reēl 
saamgedra uit sy Nietverdiend kinderdae.  Hy kon 
'n Volkswagenenjin uitmekaar haal, en pap maak.  
Mieliepap.  Alle ander pap was van vreemde 
oorsprong wat 'n mens nie eet nie. 
 
Miskien het hy gedink aan die joligheid van 
Nuwejaarsfees by die Mambaklub in die Bosveld – 
doer af na die kant van die Maricorivier - as hy die 
‘bullfights’ van die Cowboy flieks so geniet het.  Of, 
as die manne met uitbundige brutaliteit mekaar op 
die rugbyveld so aan die een kant én die ander 
kant getik het. 
 
Toe oorstaptyd kom (20 Februarie 2014), was die 
goue strate steeds van geen belang nie.  Die Een 
op die troon wel.  Gesny uit die hout van Bavinck 
en dus klassiek-gereformeerd, was hy diep 
deurdronke van die feit dat hy eintlik maar ook net 
begenadig is. 
 
So het hy geleef.  Vir almal om hom en by hom 'n 
gunsgenoot, 'n favourite… Soms kon hy 'n woord 
(wat wel in die Bybel staan maar met 'n effens 
ander betekenis) tot groot vermaak van sy klein- 
en agterkleinkinders, met die knip van 'n oog deel. 
 
Om presies te wees: tussen sy stofjas en toga was 
daar nie 'n verskil nie. 
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Sy weduwee is Sarah Maria Alice (gebore Nel) met 
wie hy op 27 September 1952 getroud is.  Hulle 
kinders is Rudolph, Philip, Hannes, Alice en 
Hannetjie. 
 
Hy het op alle kommissies van die Kerk gedien, vir 
hom was die uitstaande om deel van die 
Kuratorium van Stellenbosch en die Moderatuur 
van die Sinode van Oos-Transvaal (1983 tot 1987) 
te wees. 
 
Saamgestel deur prof Dolf Britz 
 
 

7.3 DS ERENS ESTERHUIZEN (BA 
BD BJuris LLB) - 1 SEPTEMBER 1938 
TOT 7 JULIE 2012 
 
Erens Lodewyk Esterhuizen is op 1 September 
1938 in Pietersburg gebore – sy naaste familie 
noem hom "Ertjies" en sy vriende "Essie".  Sy 
oupagrootjie is Jan Christoffel Esterhuizen, 'n 
boorling van Graaf-Reinet, en sy oumagrootjie is 
Geziena Catharina Pretorius.  Sy oupa is Jan 
Lodewickus Esterhuizen (1875 tot 1945) wat 

getroud was met Helena Elizabeth van Niekerk 
(1875 tot 1950).  Hulle enigste kind – Erens se 
vader – is Jan Christoffel Esterhuizen (1903 tot 
1980) – gebore op Taaiboschspruit in die distrik 
Bloemfontein.  Hy trou met Gertruida Magrieta 
Magdalena Celliers (1908 tot 1984) en hulle het 
agt kinders, waarvan Erens die jongste is. 
 

Erens se vader was werksaam in die 
gevangenisdiens en die gesin het baie rondgetrek.  
Hy begin skoolopleiding in 1946 aan die Laerskool 
Pietersburg en is ook 'n leerling aan die Laerskool 
Grens in Oos-London, Laerskool Derdepoort, Die 
Poortskool en die Suid-Laerskool in Pretoria.  In 
1952 is hy 'n leerling aan die Hoërskool Pretoria-
Wes, in 1953 aan Hoërskool Gimnasium in 
Potchefstroom en van 1954 tot 1956 aan die 
Hoërskool Nelspruit, waar hy matrikuleer. 
 
Erens voel as jong seun geroepe vir die bediening 
en gaan werk ná matriek by die staatsdiens in 
Pretoria.  Hy werk in sy studietyd by die 
Departement Tegniese Dienste en is later 
proefbeampte en regsadviseur by die Raad vir 
Buitestedelike Dienste.  Intussen studeer hy aan 
die Universiteit Pretoria, waar hy in 1963 'n BA-
graad verwerf.  Hy kry toegang tot die Fakulteit 
Teologie (Afd B) aan die Universiteit Pretoria, waar 
hy aan die einde van 1968 as proponent 
gelegitimeer word.  Hy ontvang 'n beroep na die 
NG Gemeente Queenswood in Pretoria en word 
op 15 Maart 1969 met handoplegging daar 
bevestig.   By dié geleentheid word die rede 
gelewer deur prof HDA du Toit, geliefde kerkman 
en hoogleraar. 
 
Ná 'n geseënde bediening in die Jakarandastad 
word Erens op 17 Julie 1976 die leraar by die NG 
Gemeente Bronkhorstspruit-Wes (nou 
Nooitgedacht), waar hy werk tot met die 
aanvaarding van sy emeritaat in 1998.   Tydens sy 
dienstyd daar word 'n nuwe kerkgebou in 1979 
ingewy en twee nuwe pastorieë gebou.  Op rings- 
en sinodale gebied gee hy leiding in kerkreg.  Hy 
behaal dan ook twee regsgrade – en doen in 1979 
sy doktorale eksamen in Kerkgeskiedenis, maar 
voltooi nooit sy proefskrif nie. 
 
Erens trou op 16 November 1963 met Laura 
Valerie Esterhuizen, 'n biblioteekassistent by die 
Merensky-biblioteek aan die Universiteit van 
Pretoria.  Later ná haar man se aftrede, word sy 
kurator van die Van Tilburg-versameling aan die 
Universiteit van Pretoria.  Sy studeer verder en 
behaal 'n honneursgraad, 'n meestersgraad en 
DPhil aan Tukkies.  Haar proefskrif handel oor 
"Chinese porseleinskerwe uit 16de en 17de-eeuse 
Portugese skeepswrakke aan die Suid-Afrikaanse 
kus – 'n kultuurhistoriese studie." 
 
Uit die huwelik is twee dogters gebore: Judy-Marie 
Steenkamp en Marelee Meyer. 
 
Op 31 Desember 1998 aanvaar Erens emeritaat 
weens swak gesondheid en die egpaar vestig hulle 
in Pretoria.  Hy herstel na 'n paar jaar  en hy en sy 
vrou bedryf van 2004 tot 2011 'n toermaatskappy 
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wat binnelandse en buitelandse toeriste deur die 
land vergesel.  Hy sterf op 7 Julie 2012. 
 
Só onthou sy kinders sy mooi lewe: "Hy het altyd 
daarna gestreef om die gereformeerde bediening 
uit te leef en Skrifgebonde te bly.  Hy het dikwels 
sy kommer uitgespreek oor die kleinlikhede wat 
verdeeldheid tussen gelowiges binne die 
gereformeerde kerkgenootskappe veroorsaak."  Dr 
Gerdrie van der Merwe VDM 
 
 

7.4 DS PIET HATTINGH (BA BD) - 2 
DESEMBER 1960 TOT 9 OKTOBER 
2013 
 
Johannes Petrus Hattingh is op 2 Desember 1960 
in Vanderbijlpark gebore.  Sy vader was Johannes 
Joost Hattingh, wat aanvanklik 'n 
vervoerkontrakteur was.  Sy moeder Mara was 'n 
tuisteskepper. 

 
Piet-hulle het na Pretoria verhuis, waar hy vanaf 
1967 tot 1972 aan die Laerskool Riviera Pretoria 
skoolgegaan het.  Sy hoërskooljare was by twee 
skole.  Eers was dit die Hoërskool Hendrik 
Verwoerd 1973 en 1974.  Daarna is hy na die Hoër 
Tegniese Skool John Vorster, Pretoria. 1974 tot 
1978.  Gedurende sy tienerjare was hy baie 
betrokke by die Voortrekkers.  Hy was selfs ook 
deel van die Hoofleierswag. 
 

Nadat hy aan die Hoër Tegniese Skool John 
Vorster in Pretoria gematrikuleer het, het hy sy 
nasionale diensplig voltooi en as tekenaar in die 
wapenindustrie begin werk.  In hierdie werk het hy 
hom verdiep totdat hy weer moes gaan studeer.  
Dit was aan die Universiteit van Pretoria om 
predikant te word.  Dit was na sy bekering in 1981 
dat hy die roeping ontvang het om voltyds vir die 
Here te werk. 
 
Hy het in 1984 vir BA ingeskryf, wat hy aan die 
einde van 1987 voltooi het.  Daarna was dit die BD 
graad wat hy in 1990 verwerf het.  In sy finale jaar 
het hy ook in die Deo Gloria-komitee gedien. 
 
Gedurende sy studiejare trou hy ook met Naomi 
Smith - 'n verpleegdosent.  Dit was op 29 Maart 
1986.  Hulle eerste twee kinders is gebore voordat 
hy in die eerste gemeente bevestig is.  Hulle 
oudste is Johannes Joost (soos oupa) wat hulle 
Hannes noem.  Hy is 22 November 1989 gebore.  
Rúben die tweede seun is op 10 Oktober 1991 
gebore.  Talita is as pastoriebaba gebore – op 31 
Augustus 1993. 
 
Na Piet se legitimasie gedurende Desember 1990, 
het hy pastorale werk in Middelburg, Tvl gedoen.  
Hulle het hom ook beroep en hy is op 21 Maart 
1992 daar bevestig. 
 
Sy uitgesproke prioriteit vir die bediening was om 
'n goeie gemeente-dominee te wees, wat hy 
uitgeleef het tot op die dag van sy noodlottige 
motorfietsongeluk. 
 
Hy het geglo dat die Woord van die Here sentraal 
moet staan in alles wat in die Kerk gebeur.  Hy het 
vas geglo dat die Kerk se hooftaak is om God te 
verheerlik.  Sy eie persoonlike bediening het hy 
gesien as een waar hy die gelowiges toerus vir 
hulle diens, sodat hulle kan meewerk aan die 
opbou van die liggaam van Christus.  Hy het dit 
baie geniet om die waarhede van die Evangelie in 
kleingroepe aan mense oor te dra. 
 
 

7.5 DS PIETER JACOBSZ (BA) - 12 
AUGUSTUS 1939 TOT 27 JUNIE 2012 
 
Pieter Hendrik Jacobsz is op 12 Augustus 1939 op 
Harrismith gebore en het in 1957 aan die 
Hoërskool Harrismith gematrikuleer.  Hy was op 
skool 'n goeie atleet en rugbyspeler.  Hierna het sy 
pad na die Universiteit Stellenbosch geloop, waar 
hy 'n BA-graad verwerf het.  Pieter het aktief aan 
die studentelewe deelgeneem en was onder meer 
redakteur van die Kanarie, 'n plaaslike 
studentekoerantjie.  In 1962 het hy aan die 
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Teologiese Seminarium op Stellenbosch begin 
studeer en einde 1965 is hy as proponent van die 
NG Kerk gelegitimeer. 
 
Op 19 Februarie 1966 is Pieter met handoplegging 
ontvang en bevestig as leraar van die NG 
Gemeente Leipoldtville aan die Weskus.  'n 
Dankbare gemeente het hom op die Lambertsbaai-
Elandsbaaipad ontmoet.  Die bevestigingsrede op 
Leipoldtville is deur ds Johannes Ries gelewer.  Dit 
was 'n wonderlike begin in 'n deernisvolle 
gemeenskap.  Ná vyf jaar het die gesin na 
Daspoort in Pretoria verhuis, waar hy van 1971 tot 
1977 die NG Gemeente Daspoort bedien het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 Januarie 1977 het hy leraar van die NG 
Gemeente Wakkerstroom geword, 'n historiese 
dorp en gemeente waar hy gearbei het totdat hy 
op 28 Augustus 1994 emeritaat aanvaar het.  Sy 
vrou Marie skryf: “In die tydperk in Wakkerstroom 
het baie dinge tot stand gekom, onder meer die 
oprig van nuwe kategeselokale, die inrig van 'n 
moederskamer in die kerkgebou, die verfraaiing 
van die kerkterrein, die bou van 'n nuwe pastorie 
en die vestiging van 'n dankofferveeveiling.  Die 
grootste monument wat hy seker nagelaat het, was 
die oprigting van die Kanawoonstelle.  Hy het 'n 
passie gehad vir mense en veral welsyn en 
bejaardesorg het hom na aan die hart gelê.” 
 
Ds Pieter Jacobsz het in Desember 1964 met 
Maria Chrisma (Marie) van Wyk getrou.  Uit die 

huwelik is vyf kinders gebore: Carina, Marlene, Jan 
en Chrisna.  Hulle vyfde kind, Petro, het op die 
ouderdom van 27 verdrink, wat 'n groot 
beproewing vir die gesin was. 
 
Ná ds Pieter se aftrede het hulle na Kroonstad 
verhuis, waar hy 'n onderneming, Jacobsz Bande, 
begin het.  Hy het steeds gereeld op Kroonstad en 
ook in die gemeentes Allanridge, Senekal, Paul 
Roux, Reitz en Virginia gepreek. 
 
Prostaatkanker is in 2008 by ds Pieter 
gediagnoseer en die behandeling is later gestaak 
toe bevind is dit het reeds versprei na die skelet.  
In die lente van 2011 was hy reeds bedlêend en 
het hy blind geword.  Hy het ten spyte daarvan 
steeds stukkies uit die Skrif op die diktafoon 
gedikteer. 
 
Op 27 Junie 2012 is hy oorlede en is hy uit die NG 
Gemeente Kroonstad-Noord begrawe.  Dr Koos 
Robb het 'n treffende boodskap gelewer.  Marie 
skryf: "Ek dank die Heer dat ek deel kon wees van 
Pieter se lewe.  Mag sy nagedagtenis voortleef in 
ons hart.  Hy was voorwaar 'n besondere mens." – 
Dr Gerdrie van der Merwe VDM 
 
 

7.6 DS HANNES KRUGER (BA Dip 
Teol) - 26 APRIL 1927 TOT 17 APRIL 
2012 
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Johannes David Adreas Kruger is kort voor sy vyf-
en-tagtigste verjaarsdag oorlede by die aftree-oord 
Kana waar hy in Wakkerstroom gewoon het.  Sy 
vrou is enkele jare tevore reeds oorlede.  Hy het sy 
liggaam vir navorsing geskenk. 
Hannes is in Laingsburg gebore.  Sy vader was 'n 
onderwyser en het dieselfde drie name as hy 
gehad.  Sy moeder was Johanna Adriana Hyman, 
'n huisvrou. 
 
Hy het skool gegaan aan die Laerskool en Hoër 
Volkskool Graaff Reinet vanaf 1933 tot 1941 en is 
toe na die Hoërskool Prieska 1942 en 1944.  
Gedurende sy tienerjare was hy veral lief vir sport, 
musiek en die CSV.  Aan die Universiteit het hy 
voortgegaan met die CSV, sport, sang en gesellige 
verkeer. 
 
Hy het aan Stellenbosch begin studeer vanaf 1945 
en het 'n BA Hons in 1948 behaal.  Hy het begin 
werk as 'n assuransie-verteenwoordiger (1949 tot 
1952); 'n proefbeampte (1952 tot 1959), 'n 
welsynsbeampte by Bantoe-administrasie (1959 
tot 1963); en 'n opnameklerk in HF Verwoerd 
Hospitaal (1964 tot 1967). 
 
Gedurende hierdie laaste werksjare het hy weer 
begin studeer.  Hy was vanaf 1962 tot 1967 by 
Tukkies en het in 1967 die Diploma in Teologie 
verwerf.  Die tema van sy verhandeling was Die 
gemeenskap van die gelowiges. 
 
Hy is gedurende November 1967 gelegitimeer en 
het gou-gou 'n beroep gekry na Strubenvale waar 
hy gedurende Januarie 1968 bevestig is.  Ander 
gemeentes wat hy bedien het, was Quaggapoort, 
Pretoria (1975 tot 1980) en Witrivier (1980 tot 
1989). 
 
Hy emeriteer op 30 April 1989 en sien dit as die wil 
van die Here.  Van sy bediening skryf hy dat hy 
groei in al drie gemeentes beleef het; dat hy in die 
eerste twee gemeentes wyksbyeenkomste ingestel 
het en dat hy betrokke was by die vervanging van 
die afgebrande kerkgebou in Witrivier.  Sy prioriteit 
was prediking, kategese en huisbesoek. 
 
Hannes is op 12 Desember 1953 met Johanna 
Christina Kriel getroud.  Hulle het twee seuns en 
toe twee dogters gehad. 
 
Na sy emeritaat het hy hom besig gehou met 
skryfwerk, studie, kerkwerk (ouderling), sport, 
tuinwerk en gesellige verkeer. 
 

 
 
 

7.7 DS WILLEM LOUW (BA BD) - 16 
JULIE 1930 TOT 10 OKTOBER 2013 
 
Willem Frederick Louw is gebore op 16 Julie 1930 
te De Wildt, as die tweede seun van ses kinders.  
Gedurende die swaar depressiejare vestig die 
gesin hulle in Hercules en sy vader word 'n 
werknemer op die SA Spoorweë.  Sy 
skoolloopbaan begin aan die Laerskool 
Hermanstad.  Hy matrikuleer aan die Afrikaanse 
Hoër Seunskool Pretoria in 1948 en het in die 
eerste rugbyspan uitgedraf as heelagter.  Hy het 
altyd gesê 'n heelagter moet 'n hoë bal kan vang 
en met altwee voete kan skop - dit kon hy doen! 
 
Hy kry die roeping om predikant te word en skryf in 
by die buitemuurse afdeling van UP vir sy 
voorgraadse studies.  Dit het veel gevra omdat hy 
bedags gewerk het, saans klas gedraf en self vir 
sy studies betaal het. 

 
In 1957 word hy gelegitimeer as proponent en 
word kort daarna beroep as leraar van die 
gemeente Rietfontein-Noord, met Sendingopdrag 
in Venda.  Op 21 Januarie 1958 vertrek die egpaar 
na Vendaland saam met 'n groep lidmate uit die 
sturende gemeente.  Hulle word afgegee en woon 
vir 18 maand in twee rondawels by Palmaryville.  
Mettertyd vestig die sendingpaar hulle op die 
sendingstasie Nthume, die Venda-woord vir "stuur 
my."  Hier is daar vir 19 jaar Koninkrykswerk 
gedoen onder die Bavenda. 
 
In 1977 word 'n beroep aanvaar na die NG 
Gemeente Malelane.  Dit was 'n nuwe uitdaging en 
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vir 9 jaar is ds Willem die leraar van die gemeente.  
Sy huisbesoek was besonders.  'n Ouderling het 
by geleentheid opgemerk dat elke gesin uniek 
hanteer is, ook in die keuse van die gedeelte wat 
uit die Bybel gelees is.  In 1986 word hy benoem 
as Sendingsekretaris van die Sinode Oos-
Transvaal.  Hy beklee hierdie pos tot en met sy 
aftrede in 1996.  Ek wil net drie voorbeelde gee 
van dinge wat in die tyd vir hom na aan die hart 
gelê het:  Die sendingwerk in Mosambiek, 
Frankryk en onder die Moslems. 
 
Die gesin het vir bykans 27 jaar gewoon in 
Gloudinaweg, Murrayfield as lidmate van die 
gemeente Skuilkrans.  Wat plaaslik onthou word is 
die betrokkenheid en leiding wat geneem is by die 
gemeente se jaarlikse sendinguitreik na 
Mosambiek. 
 
Op 30 Junie 1956 is Willem getroud met Fransie 
Retief, destyds 'n pastorie-dogter van Daspoort.  
Uit 'n huwelik van 57 jaar is daar 4 kinders gebore, 
Samuel, Miems, Elmarie en Retief.  Tans is daar 
ook 13 kleinkinders en 1 agterkleinkind. 
 
Neem ons die lewe van ons Pa en Oupa, Willem 
Louw, in oënskou, word jy getref deur die 
gebalanseerdheid en nugterheid wat uitgestaan 
het. 
 
Hy het uit eenvoudige omstandighede gekom, 
uitgestyg, maar steeds nederig gebly.  Hy het eie 
volk lief gehad, maar ook besondere verhoudinge 
met mense van ander volke gehad.  Dat hy gesterf 
het op 10 Oktober versinnebeeld as't ware dit dat 
hy 'n Afrikaner in murg en been was.  As sendeling 
onder die Vendavolk het hy ook 'n besondere 
verhouding met die Bavenda gehad.  Hulle taal is 
aangeleer en vlot gepraat, hulle kultuur het hy 
geken en gerespekteer, hulle humor het hy 
verstaan soos min ander en met hulle eie idiome 
en spreekwoorde kon hulle oortuig.  So 'n 
vertroueling was hy van die Bavenda, dat by die 
begrafnis van kaptein Mpaphuli, die verrigtinge 
feitlik afgehandel is en daar gesê is al die 
besoekers word nou verskoon, behalwe een 
iemand wat die verrigtinge verder kon meemaak, 
tot op die einde:  Vhafunzi vho-Louw. 
 
Hy was 'n praktiese mens, maar ook iemand met 
lewenswysheid.  Hy kon droom, maar ook volhard 
en realiseer.  Oupa Willem en Ouma Fransie het 'n 
besondere huweliksverhouding gehad.  Hulle het 
mekaar aangevul, sy het hom altyd geïnspireer en 
ondersteun, hy het haar bewonder en waardeer.  
Saam het hulle in diens van die Here gestaan. 
 
Hy het sterk beginselstandpunte gehandhaaf, 
sonder om in persoonlike venyn betrokke te raak.  

Die ouderdom en jare het ook sy skadukant 
gebring.  Sy persoonlike geloof dien tot voorbeeld. 
 
Willem Louw was 'n nederige dienskneg en 
gestuurde van die Here.  Hy het hom nie beter 
probeer voordoen as wat hy werklik was nie.  Sy 
opregte geloof, gebede en meelewing met mense 
sal ons altyd bybly.  Hy het kinderlik opreg in die 
Bybel geglo en vasgehou aan Jesus Christus as 
Sy Verlosser. 
 
Ons weet dat hy reeds die stem gehoor het:  Mooi 
so, goeie en getroue dienskneg, gaan in in die 
vreugde van jou Heer. 

 
 

7.8 DS PK MENTZ (BA BD) - 30 
OKTOBER 1931 TOT 4 APRIL 2014 
 
Pieter Kruger Mentz is op 30 Oktober 1931 in die 
Burgersdorp distrik gebore.  Hy was die sewende 
van nege kinders van Joachim Johannes Mentz – 
'n onderwyser – en Maria Magdalena (gebore 
Kruger).  Hy voltooi sy hele skoolloopbaan op 
Burgersdorp.  Sy Laerskool jare was 1938 tot 1944 
en toe in die Hoërskool vanaf 1945 tot 1948. 
 

 
Hy begin studeer aan Universiteit van 
Stellenbosch.  In 1952 behaal hy die BD graad en 
in 1956 die Diploma in Teologie, waarna hy 
beroepbaar gestel is. 
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Reeds tydens sy studies is hy is met Anna Kruger 
getroud, saam met wie hy sedert sy laerskooldae 
op skool was.  Dit was op 18 Desember 1954 en 
hulle het twee seuns en 'n dogter gehad.  Later 
was hy die trotse oupa van agt kleinkinders. 
 
Gedurende sy bediening het hy by die volgende 
ses gemeentes diens gedoen: Knysna vanaf 1957, 
Grahamstad vanaf 1961, Algoapark vanaf 1963, 
Middelburg KP vanaf 1965, Silverton vanaf 1969 
en Silvertonkruin vanaf 1975 
 
Hy was vanaf die afstigting van Silvertonkruin van 
Silverton in 1975 tot en met sy emeritaat in 1994, 
vir 19 jaar in Silvertonkruin werksaam.  As 
leraarspaar het hulle diep spore getrap en was 
Silvertonkruin en haar lidmate al die jare hulle 
eerste prioriteit.  Ds PK, (soos hy alom bekend 
gestaan het) was altyd geklee in 'n pak klere en 
gedas, slaggereed om sy gemeente en lidmate te 
dien.  Voor 'n lidmaat nog kon besef hy/sy het hulp 
nodig, was dominee PK langs sy/haar siekbed of 
op jou voorstoep met tannie Anna aan sy sy. 
 
Hy was tydens sy bediening onder andere 'n getuie 
van die instorting van die toring van die 110-jaar 
oue kerk in Middelburg, Kaap gedurende 1968.  Dit 
het gelei tot die sloping van die gebou en die 
oprigting van die nuwe kerk, waarby die gemeente 
aktief betrokke was.  Hy was ook betrokke met die 
oprigting van kerkgeboue en sale by Knysna en 
Silvertonkruin. 
 
Op onderwysgebied was hy vir baie jare betrokke 
as lid en voorsitter van die beheerliggaam van die 
Hoërskool Silverton. 
 
'n Groot hoogtepunt in sy bediening was die 
herlewing in Knysna toe daar 120 mense op 
Woensdagaande die bidure bygewoon het.  Sy 
bedieningsprioriteite was pastoraat, huis- en 
siekebesoek sowel as prediking. 
 
Hy was ook veelsydig wat die werk in die breër 
kerkverband betref.  Hy dien in die sinodale 
kommissies vir sending (Wes-Kaapland en Noord-
Transvaal); ampsbediening en evangelisasie (Oos-
Transvaal vir 12 jaar); kerkreg (Oos-Transvaal 11 
jaar) sowel as die kuratorium van die Vrystaat (10 
jaar).  Dan was hy ook vir 10 jaar deel van die 
Algemene Sinode se Kommissie vir 
Ampsbediening en Evangelisasie, sowel as die 
Sinodale Kommissie vir die afstigting van Oos-
Kaapland. 
 
Hy emeriteer gedurende April 1994 en hou hom 
steeds besig met Bybelstudie vir seniors en 
preekbeurte in verskillende gemeentes. 
 

7.9 OOM DOOM MOSTERT (BA BTh 
MTh) - 14 OKTOBER 1926 TOT 5 
AUGUSTUS 2012 

 
Nicolaas Johannes Mostert is op 14 Oktober 1926 
gebore.  Sy kinderdae was in Duitswes, soos 
Namibië destyds genoem is.  Geen wonder dat die 
plaaslike koerant, die Suidwester ook oor hom 
geskryf het toe hy van die universiteit terug huistoe 
gekom het. 
 
Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch, 
waar hy eers die BA graad behaal en nadat hy die 
BTh graad behaal het, is hy aan die einde van 
1951 gelegitimeer.  Hy behaal ook later die MTh 
graad. 
 
Hy en sy eggenote Elisabeth, het hulle bediening 
ook in Suidwes begin.  Die eerste gemeente was 
Gibeon, van 1952 tot 1958, toe Usakos tot 1960, 
Walvisbaai totdat Walvisbaai-Noord in 1962 afstig.  
Daar het hy gewerk tot 1968 en is toe na 
Hartswater.  Aan die begin van 1971 kom hulle na 
die Transvaal – eers na Witbank en toe vanaf 16 
Junie 1974 by Middelburg-Kanonkop. 
 
Gedurende 1979 het hy 'n groot rol gespeel in die 
stigting van die Sinodes van Oos-Transvaal.  Geen 
wonder dat hy as die eerste Moderator in 
November 1979 gekies is nie.  Tydens 1983 se 
sinodesitting is hy as Moderator herkies.  Nadat hy 
die termyn van vier jaar gedien het, was hy vanaf 
1987 tot 1991 Assessor van die Sinode. 
 
Na sy emeritaat in 1992 kom woon hulle in 
Pretoria, waar Elisabeth na 'n lang siekbed op 9 
Junie 2008 sterf.  Gedurende hierdie tyd het hy 
haar getrou versorg.  Hy het toe op 5 Augustus 
2012 na sy ewige bestemming vertrek.  Hierdie 
laaste vier jaar was vir hom moeilik. 
 
Hierdie foto toon hom as eerste Moderator van die 
Sinode van Oos-Transvaal.  Hy is op die been 
tydens 'n vergadering van die Sinodale Kommissie 
gedurende 1980 saam met die ander lede van die 
destydse Moderatuur – Kerneels van Heerden 
Aktuarius, Piet Viviers Assessor en Freek 
Swanepoel Skriba 
 
Sy laaste kollega in Middelburg-Kanonkop, Henk 
Boshoff, tans in Standerton-Wes, onthou hom soos 
volg:  
 
Dit was my voorreg om Oom Doom se kollega te 
wees in sy laaste jare van bediening tot sy aftrede 
en ek deel graag in die herinnering aan 'n groot 
man.  Ds Nic Mostert – Predikant, Moderator, Oom 
Doom, Kanon van Kanonkop! 



 
 

7. In Memoriam  
 

 

 
 
Agenda 2014  83 

Oom Nic was 'n unieke persoon, reguit, eerlik en 
opreg.  Reg was reg en verkeerd was verkeerd.  
Dit was baie maklik om te weet waar mens met 
hom staan, omdat geen geheim daarvan gemaak 
het nie; geen gevoelens weggesteek het nie. 
 
Goeie predikant was hy inderdaad; 
wat lidmate besoek het tot laat-nag 
en nuwe intrekkers dadelik vertel het in watter 
gemeente hulle sal wees. 
Met die koms van TV het hy menige stelle 
afgeskakel met 'n "Waar sit die ding af?" 
 
'n Stem het hy verseker gehad!!  Geen luidspreker 
was nodig nie. 
 
Duidelike (hoorbare!) prediking was seker en van 
eienskappe wat mense sal bybly. 
 
Sy liefde vir veral kinders was duidelik in sy 
optrede teenoor hulle – al was hy kwaai (en het hy 
nog kwaaier geklink!) het kinders na hom toe 
gegaan en gegroet. 
 

Hy had 'n intense belangstelling in mense en het 
bietjie beter as 'n olifant onthou – goeie dinge en 
minder goeies! 
 
Die Kerkorde was voorwaar sy tweede Bybel – en 
niks het verkeerd geloop nie.  'n Agenda en notule 
moes korrek wees – anders doen jy dit gewoon 
oor. 
 
Een staaltjie wat sommige Predikante in die 
Oostelike Sinode sekerlik sal onthou is die keer op 
'n Sinodesitting in die Sinodale gebou:  Ek wou as 
jong dominee 'n vraag vra en het my knoppie 
gedruk.  Langs my het oom Doom gesit, en toe my 
beurt kom kondig die voorsitter af dat Oom Doom, 
die Kanon van Kanonkop iets wil sê. 
 
Oom Nic het my net in die ribbes gepomp en ek 
moes praat, waarop ek toe reageer met: ’nee, dis 
die windbuks wat wil praat’ nodeloos om te sê ek 
kan tot vandag nie onthou wat ek wou of moes sê 
nie. 
 
Ek dink oom Doom se 'spook' sal nog laaank in die 
kerk in Oos-Transvaal loop! 
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7.10 DR NEELS OTTO (BA BD DD) - 
17 JUNIE 1942 TOT 6 DESEMBER 2013 
 
Cornelius Jacobus Otto (Neels) is op 17 Junie 
1942 op Witbank gebore.  Hy was die enigste seun 
van Hertzog en Rina Otto.  Hy het een suster, 
Regina Humphries.  Sy vader was 'n passer en 
draaier en sy moeder 'n huisvrou. 

 
Hy begin sy skoolopleiding in 1949 aan die Iona 
Convent Pretoria.  Vanaf 1952 is hy Hoërskool toe  
aan die Christian Brothers College Pretoria waar 
hy in 1959 matrikuleer.  Hy voltooi in 1967 sy 
teologiese opleiding aan die Universiteit van 
Pretoria. 
 
Hy tree op 25 November 1967 in die huwelik met 
Lettie Grové, 'n verpleegkundige.  Uit  hulle 
vrugbare huwelik  word vyf kinders gebore: Ester, 
Rina, Hannes, Alettie en Neels.  Die jongste twee 
kinders is op Rayton gebore.  Hulle is ook geseën 
met ses kleinkinders: Ri, Jan, Renske, Worrall, 
Franco en klein Daniël.  Neels en Lettie het hulle 
46 ste huweliksherdenking gevier op 25 November 
2013. 
 
Neels se eerste gemeente was Kokstad (1968 tot 
1971), daarna Koedoesrand (1971 tot 1975) en op 
1 September 1975 begin hy op Rayton met sy 
bediening wat oor 'n tydperk van bykans 27 jaar 
gestrek het.  Gedurende die tydperk studeer hy 
verder en op 7 Desember 1989 voltooi hy sy 
Doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria. 

 
Gedurende sy bediening was hy ook in die breër 
Kerkverband betrokke.  Hy het saam beplan aan 
die afstigting van die Sinode van Oos-Kaapland, in 
Noord-Transvaal was hy deel van die Kommissie 
vir die Erediens en in Oos-Transvaal was dit die 
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid. 
 
Neels en Lettie tree op 7 April 2002 af – maar soos 
die inwoners op Rayton getuig, het hy nooit regtig 
afgetree nie.  Neels het altyd gesê hy wil "op-
geslyt" raak maar nie "op-geroes" nie.  Hy het 
gereeld by NG Kerk Rayton en by die 
Presbeteriaanse Gemeente op Cullinan gepreek 
en Bybelstudie by drie wyke gehou.  Hy was altyd 
besig, in meeste gevalle saam met Lettie, om 
almal te besoek wat siek, gedaan of hartseer was.  
Sy beroep was werklik vir hom 'n Roeping van Bo.  
Hy het self gesê dat sy prioriteite in die bediening 
prediking, pastorale arbeid en huisbesoek is. 
 
Op Vrydagaand 6 Desember 2013, kort voor 19:00 
sterf hy aan huis van sy dogter Alettie, waar hy en 
Lettie baba-wagter gespeel het vir kleinseun 
Franco.  Hy was die middag nog besig om aan 
Sondag-oggend se preek vir NG Gemeente 
Rayton te werk.  Hy moes ook nog 'n paartjie in die 
huwelik bevestig op Woensdag 9 Desember.  Die 
Here het 'n Groter Plan gehad. 
 
Tydens die dankdiens na sy afsterwe is hy soos 
volg beskryf: Neels Otto was 'n spesiale man, 'n 
raak-vatter wat stilweg sy ding gedoen en in die 
proses baie harte geraak het.  Hy was 'n inspirasie 
vir ons almal, as 'n Christen en deur die deeglike 
manier waarop hy deur die lewe gegaan het.  Hy 
het sy lewe voluit geleef.  Hy het diep, maar fyn 
spore in mense se lewens gelaat.  Ons sal hom 
mis, sy sin vir humor, sy voorbeeld en sy liefde vir 
ons Ma, sy kinders, ‘aangenome kinders’, 
kleinkinders, familie, gemeentelede, vriende en 
vriendinne. Ons uitdaging is om sy voorbeeld te 
volg tot ons mekaar weer eendag sien. 
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7.11  DS PIERRE VENTER (BA Hons 
MTh) - 3 JANUARIE 1938 TOT 20 
MAART 2014 
 

Ds Pierre Theo Venter (Doom Pierre) is op 3 
Januarie 1938 te Mafikeng gebore.  Sy pa (Gert 
Hendrik Jacobus) was 'n magistraat en sy ma 
(Rosa Hermina, gebore Hammond) was 'n 
musiekonderwyseres en orreliste.  Hy was die 
enigste kind en uit die aard van sy pa se beroep, 
het hulle gereeld verhuis.  Hy was in drie laerskole, 
naamlik Koppies, Prieska en Heidelberg, KP. 
 
Sy hoërskool jare was slegs in Winburg, waar hy 
ook gematrikuleer het.  Hy het graag rugby en 
tennis gespeel – en het sedert st 8 vir die skool se 
eerste rugbyspan gespeel.  Hy verwerf BA (Hons) 
en MTh, na studies by die Hugenote Kollege, die 
Sending Instituut Wellington, sowel as Unisa.  
Gedurende sy studente jare was hy aktief by 
stranddiens uitreikaksies betrokke.  Hy werk ook 
tydens die studentejare by Langeberg Koöperasie 
en ook as proefleser by De Jongh Typo-drukkery. 
 
Op 19 November 1961 word hy in Wellington 
beroepbaar gestel.  Hy word as sendeling vir die 

Ring van Hopetown (vanuit die gemeente Prieska) 
bevestig.  Op 19 Desember 1964 is hy met Anna 
Susanna (Annelene) van Zyl in Oudtshoorn 
getroud.  Hulle het as leraarspaar die Here gedien 
en is met drie pragtige kinders geseën – Marlene, 
Gerdus en Ronél. 
 
In 1963 aanvaar hy 'n beroep na NGK Marydale.  
In 1967 sit hy sy bediening voort in Ohrigstad en 
die kerkgebou word opgerig.  Tydens sy jare in 
Renosterpoort (vanaf 1973) word 'n tweede leeraar 
beroep en 'n nuwe kerksaal gebou.  Hy verhuis in 
1977 na Sesmylspruit gemeente en is betrokke by 
die afstigting van die Rooihuiskraal gemeente.  Hy 
emeriteer in 1999 en verhuis na Hazyview. 
 
Na sy aftrede in 1999, was hy steeds in diens van 
God en die gemeenskap deur as pastorale hulp in 
Graskop (2005) en in Witbank-Suid (2006) diens te 
lewer.  Hy het in hierdie tyd ook Blinkpan bedien.  
Sy enigste seun, Gerdus, sterf in 2004 tragies in 'n 
werksongeluk en in Maart 2007 staan hy sy 
geliefde eggenoot aan die dood af.  Ten tye van sy 
dood op 20 Maart 2014 was hy hulp-leraar by 
Witbank-Suid gemeente.  Hy het op Radio Pretoria 
en Radio Kragbron oordenkings uitgesaai en later 
ook 'n ligte klassieke musiekprogram "ligte 
klassieke treffers" uitgesaai. 
 
Ds Pierre sal onthou word vir sy oneindige liefde 
vir sy Vader en vir sy medemens.  Hy het God in 
alle opsigte op aarde uitgebeeld deur Jesus se 
liefde wat deur sy dade uit hom gestraal het.  Sy 
omgee vir sy medemens, veral die in nood, sal 
nooit vergeet word nie. 
 
Ds Pierre se roeping was van kindsbeen af om 
verlore siele na Jesus te bring en hy het dit tot sy 
dood met passie deurgevoer.  Sy nalatenskap sal 
ons vir baie jare vergesel.  Ds Pierre het voorwaar 
die wedloop soos Paulus end-uit voltooi. 
 
Hy het ook talle tasbare bouwerke nagelaat: in 
Ohrigstad is die kerk gebou; op Marydale was dit 
die sendingkerk en sendingpastorie; by 
Renosterpoort in 'n nuwe saal gebou en by 
Sesmylspruit is kategese lokale en die 
Jeugsentrum gebou. 
 
Die grootste gedeelte van die In Memoriam is deur 
sy dogter Ronél geskryf.  Aangevul met die 
biografiese gegewens deur die Argief voorsien. 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 


