NG KERK
OOSTELIKE SINODE

HANDELINGE
VAN DIE SEWENTIENDE
SINODESITTING
WAT BY
PIERRE VAN RYNEVELD
PLAASGEVIND HET
23 tot 26 Oktober 2016

VOORWOORD
Na afloop van die sinodesitting plaas ons nog 'n boek in julle hande. Voor die
sinodesitting het elkeen die Agenda - die eerste boek - gekry. Daarin was die
agtergrond vir die familie-fees.
Toe vind die fees vir drie dae plaas. Ons het wonderlike verhale gehoor,
telkens met mekaar gesels, na kundiges geluister en selfs besluite geneem.
Hierdie tweede boek - die Handelinge - trek die lyne van hierdie familie-fees.
Dit word op 'n redelik formele manier vertel, maar so is dit nodig ter wille van
die geskiedenis.
Gebruik hierdie buitelyne om die werklike gebeure te herleef. Sien daarin hoe
die Oostelike Sinode probeer om Sinode op 'n eietydse manier te wees.
Onthou ons waardes van gemeentes eerste en die kerkverband wat die
groeistowwe vir gesonde gemeentes help voorsien. Hoor weer vir Jan van der
Watt oor ons verstaan van die Bybel en ook vir Nelis Janse van Rensburg oor
hoe ons die Lig beter na die gemeenskap kan neem. Beleef weer 'n keer ons
eenheid te midde van die diversiteit.
Dankie vir elkeen wat gehelp het om nog 'n hoofstuk in die verhaal van die
Oostelike Sinode te skryf.

DS HJ VAN DER SCHYFF
UITVOERENDE AMPTENAAR 2000 tot 2016
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Program Sinodesitting 2016

OOSTELIKE SINODE
VAN DIE NG KERK
Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei...
UITVOERENDE AMPTENAAR, Posbus 73657, LYNNWOODRIF 0040
E-pos argief@sinoos.co.za Webblad www.sinoos.co.za
Tel 012 804 9543/4 * Faks 086 635 3584

19 September 2016
Beste Afgevaardigde
PROGRAM SINODESITTING 2016
Ons plaas met groot vreugde die Agenda vir die Sinodesitting 2016 in jou hand. Dit bewoord die bede van
die Sinodale Diensraad: Met die Lig na die gemeenskap.....
Hierdie sitting is ontwerp en die Agenda is saamgestel voor die vergadering van die Moderamen van die
Algemene Sinode, wat 5 tot 7 September 2016 plaasgevind het. Die besluit oor 'n buitengewone sitting van
die Algemene Sinode het veroorsaak dat die Sinodale Diensraad die program vir ons eie sitting moes
aanpas.
Die aanpassing is gedoen om afgevaardigdes genoeg geleentheid te bied om te besin oor die besluite van
die Algemene Sinode 2015 en ook daaroor eie besluite te neem. Die proses hiervoor word elders hanteer.
Let asseblief op die volgende:
Een:

Die program verander. Vervang bladsy 11 van die Agenda met die nuwe program aangeheg.

Twee:

Die Nagmaal skuif terug na Sondagaand en nie soos op bladsy 30 (punt 3.5) vermeld nie.

Drie:
Die volgende sitting van die Algemene Sinode vind vanaf 7 tot 10 November 2016 plaas. Punt 3.8
op bladsy 31 en punt 13.1 op bladsy 99 word dus gewysig.
Vier:
Die afgevaardigdes van die Oostelike Sinode word dus verkies om die buitengewone sitting
gedurende November 2016 by te woon.
Vyf:
Die aanbevelings by Punt 11.7.6.8 op bladsy 91 oor die besluite van die Algemene Sinode 2015
verval. Die Sinode kan wel besluite neem.
Ons hoop hierdie inligting help om die nuwe situasie te ondervang.
Die Agenda was so saamgestel dat elke afgevaardigde gemaklik kon bybly.
samestelling verander word. Veranderinge sal telkens duidelik vermeld word.

Daar moes aan die

Groete tot die sitting op 23 Oktober 2016.
Die uwe

DS HJ VAN DER SCHYFF
UITVOERENDE AMPTENAAR
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Program Sinodesitting 2016

PROGRAM 2016
Sondag 23 Oktober 2016
Dinsdag 25 Oktober 2016
15:30 Registrasie begin (tot 16:45)
08:00 Tafelleiers vergader
17:00 Welkomswoord
Wie is die Sinode-familie
Ons saamwees as Sinode-familie
Die Ontwerp van hierdie saamwees
Groet aan tafels en verhoudingsbou

09:00 Terugvoer oor die vorige dag
Toewyding
Hermeneutiek 2
11:00 Teetyd

18:00 Ligte aandete
11:30 Hermeneutiek 3
18:45 Nagmaalsdiens
In Memoriam

13:00 Etenstyd

20:30 Verdaging

14:00 Algemene Sinode 2015/2016
15:45 Koffietyd

Maandag 24 Oktober 2016
08:15 Tafelleiers vergader

16:15 Algemene Sinode 2015/2016
Notule Dag Twee

09:00 Terugvoer oor die vorige aand
Toewyding
Kerkverband

18:00 Aandete

11:00 Teetyd

20:30 Verdaging

19:00 Sinodale Diensraad (Vyf) - Jeugwerk

11:30 Missionaliteit
Woensdag 26 Oktober 2016
13:00 Etenstyd
08:00 Tafelleiers vergader
14:00 Missionaliteit
Sinodale Diensraad (Een)
Sinodale Diensraad (Twee) - Netwerke
CMR

09:00 Terugvoer oor die vorige dag
Toewyding
Sinodale Diensraad (Vier) - Ekologie

15:45 Koffietyd

11:00 Teetyd

16:15 Notule dag Een
Sinodale Diensraad (Twee) - Predikante
Oorgee Uitvoerende Amptenaar

11:30 Algemene Sinode 2015/2016
Notule dag Drie
Onafgehandelde sake
Terugvoer oor die sitting
Bedankings
Toewyding

18:00 Aandete
19:00 Hermeneutiek 1

13:25

Verdaging

20:35 Verdaging
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23. Volledige registrasielys

23. VOLLEDIGE REGISTRASIELYS
Predikante

Ouderlinge / Diaken
Primarii

Alkmaar
Amersfoort
Amersfoort
Amsterdam
Badplaas
Barberton
Belfast
Belfast
Blinkpan
Breyten
Bronkhorstspruit
Burgersfort
Burgersfort
Carolina
Carolina
Chrissiesmeer
DebruinparkErmelo
DebruinparkErmelo
Dennesig
Doornkloof
Doornkloof
Elarduspark
Elarduspark
Elarduspark
Elarduspark
Ermelo
Ermelo
Ermelo-Oos
GoedgegunSwaziland
Graskop
Gravelotte
Groblersdal
Hazyview
Hazyview
Hendrina
Kampersrus
kerksondermure
kerksondermure
kerksondermure
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Van der Merwe
Van den Heever
De Jager
Schunke

Van Rooyen
Blom
Potgieter
Botha

CJ
SA
M
C

AJ
BD
JH
C

Sekundi

Erasmus
Goodwin

FAS
JH

Grobler
De Jager

JP
M

Grobbelaar
Janse van
Vuren
Spangenberg
Stevens
Bredell
Taljaard
Smit
Koen
Coetzer

AG

De Waal

W

M
DF
JJ
HC
CA
MS
JPT
IW

Middel

J

Struwig
Holtzhausen

ACJ
C

Oelofse
Naudé
Greyling

BR
JS
PA

Van der Bank

HC

Roos

JJ

Steenkamp

AC

Van der Meulen

BL

Erasmus
Koen
Grobler
Prinlsoo
Van der Bank
Theron

T
JPT
M
MF
HC
GH

Ehlers

DF

Ritson

WE

Potgieter

WW

Matthee
Geyser
Rademeyer
Swart
Van
der
Westhuizen
Vermaak
Westhof
Clark
Van Niekerk
Vosloo

H
MFR
E
CdeV

Pieters
Nortjé
Sutherland
Vorster

J
R
SM
H

Van der Merwe
Cilliers

GJHJ
EC

M
DB
LE
A
PJG
GHG

Olivier
Maartens

WG
DJV

Van der Merwe
Zeelie
Vermeulen

MM
EV
A

Jacobsz

WP

Van der Berg

R

Scheepers

JJ
Louw

EMK

Van Jaarsveld
Sutherland
Le Roux
Van Leeuwen
Van der Merwe
Coetzee
Pretorius

AJ
CH
MC
C
MJC
FH
C

Ferreira
Swart
Badenhorst
Greyling
Oosthuizen
Van Aswegen

S
BH
MM
MJ
WJ
JG

Du Preez

CS

Breet

DJ

Malan
Pienaar
Gerber
Groenewald
Pretorius
Schwirzer
Roux
Dorey
Venter
Smith
Van der Spuy

JF
WP
CPS
HPW
HES
N
TM
PJ
JS
CG
TE
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Predikante

Ouderlinge / Diaken
Primarii

Sekundi

Kloofsig
Komatipoort
Komatipoort
Kragveld
Krielpark
Krugerwildtuin
Laeveld
Letsitele
Letsitele
Ligkruis
Ligkruis
Lux Mundi
Lux Mundi
Lux Mundi
Lux Mundi
Lydenburg
Lydenburg
Lydenburg-Suid
Lydenburg-Suid
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lyttelton
Lyttelton
Lyttelton
Lyttelton-Noord
Lyttelton-Oos
Lyttelton-Oos
Lyttelton-Oos
Machado-Boven
Malelane
Malelane
Marble Hall
Merlindale
Meyerspark
Meyerspark

Du Toit
Nortjé
Preller

PL
WJ
AM

Steyn

AJ

Jacobs

DMK

Breet
Louwrens
Vermaak
De Kock
Nel
Momberg
Bester
Bosman
Taute
Coetzee
Van Dyk
Smit

ELJ
C
D
EL
H
CP
C
LL
JHF
FRL
S
MC

Wolmarans
Van Wyk
Pretorius
Kemp

Wilson
Wilson
Potgieter
Malan
Cruywagen
Van Niekerk
Van Vuuren
Bosman
Naudé
Steenkamp
Langner
Du Toit
Schoeman
Van Jaarsveld
Sutton

Meyerspark
Middelburg,
Transvaal
Middelburg,
Transvaal
MiddelburgKanonkop

Handelinge 2016

Marais

GJ

H
PJA
MW
JA

Le Roux
Pressly
Schultz
Pieterse

FW
JJ
KM
HJ

Hoffmann

CM

Nel

GG

Klopper
Theron
De Jager
Language
Trümpelmann

DJ
U
R
C
GW

Malan

AC

FJ
A
J
CN
J
ZM
HJ
J
E
Y
DJ
GF
F
JW
L

De Jager
Gerber
Potgieter
Grobbelaar
Kruger-Cloete

LW
J
CJ
AF
E

Graupner
Nel
Valentine

OF
EA
EA

Van der Merwe
Smith
Neveling

CA
MSF
J

Bester
Gerenger
Korff
Blignaut
Van Graan
Venter
Steyn

WC
JJ
C
EF
BR
JS
M

Impey
Roux
Van Niekerk
Malan
Meyer
Roos
Badenhorst

EPS
M
EF
AF
SWJ
AW
WL

Trümpelmann
Nel
Venter

UK
N
A

Nel
Raath
Buys

JL
JL
JC

Radley
Snyman
Pieterse

HJ
H
CA

Liebenberg
Rothmann

WIC
NAJ

Du Toit
Lourens

Loubser
Venter

DAJ
G

Ackermann

TC

Scholtz

AG
AED
A de
W

Lourens

DC

Van Rooyen

JC

Kruger

PF

Stevens

AO

Kemp

A

Du Plessis

GJ

Van Aarde

GB

Booy

CH

Booy

DM

Luus

PJ
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Predikante

Ouderlinge / Diaken
Primarii

Sekundi

Middelburg-Suid
Middelburg-Suid
Middelburg-Suid
Middelburg-Suid
Midrand
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Morgenzon
Nelspruit
Nelspruit
Nelspruit
Nelspruit-Suid
Nelspruit-Suid
Nelspruit-Suid
NelspruitWestergloed
NelspruitWestergloed
Nooitgedacht
Ohrigstad
Olifantsfontein
Paardekop
Phalaborwa

Van Wyk
Van Niekerk
De Leeuw
Van Vuren
Immelman
Badenhorst
Badenhorst
Van der Spuy
Visser
Serfontein
Peasley
Kuyler
Groenewald
Van Dyk
Van Greunen
Strauss
Liebenberg
Strydom
Pienaar
Pienaar

WE
GJ
GJ
FM
EC
WA
PJ
DE
SJ
G
AR
J
JH
AS
SJ
JF
AH
J
LJ
CG

Badenhorst
Hugo
Jenkins
Wassenaar
Nagel
Andersen
Keyser
Smook
Breytenbach
Botha
Ferrreira
Sadler
Du Preez
Lombard

PA
LC
M
WJ
A
SJ
HK
J
P
JH
GL
IG
E
MEJ

Pretorius
Pretorius

TJ
TJ

Swart

M

Kotze

L

Muller
Mey
Peens

E
JJ
GP

Thom
Van Zyl
Van Rooyen

Schoeman

Phalaborwa
Pierre
van
Ryneveld
Pierre
van
Ryneveld
Pierre
van
Ryneveld
Piet Retief
Premiermyn
Pretoria-Faerie
Glen
Pretoria-Faerie
Glen
PretoriaGarsfontein
PretoriaGarsfontein
PretoriaGarsfontein
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Botha
Ryan
Gray

W
CA
TJ

Janse v Rensburg

D

BD
CM
JA

Prinsloo
Viljoen

H
CL

CS

Kruidenier
Heyns

W
CG

Meyer
Roux

M
IC

Van Heerden

MHO

Nieuwoudt

D

Van der Westhuizen
Lielieb et

EG

Venter
Janse van
Rensburg

JAN

Lucas

G

Enslin

AG

H

Esterhuyse

F

Hetzel

A

Meyer
Van Blerk
Bredell

RB
H
CE

Steyn
Laubscher
Roos

W
MJ
T

Van Staden
Rigard
Meyer

L
J
JLC

Fitzgerald

A

Van der Schyff

HJ

Meistre

G

Carstens

AI

Barnard

J

Stander

MM

Van der Merwe

JM

Raubenheimer

NJ
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Predikante

Ouderlinge / Diaken
Primarii

PretoriaGarsfontein
Pretoria-Oosterlig
Pretoria-Oosterlig
Pretoria-Oosterlig
Rayton
Rietkuil
Roossenekal
Sabie
Silvertonkruin
Skuilkrans
Skuilkrans
Skuilkrans
Tygerpoort
Tygerpoort
Tygerpoort
Tzaneen
TzaneenWolkberg
Valleisig
Valleisig
Valleisig
Volksrust
Wakkerstroom
Witbank
Witbank
WitbankKlipfontein
WitbankKlipfontein
WitbankPanorama
Witbank-Suid
Witbank-Suid
Witbank-Suid
Witbank-Suid
Witbank-Vallei
Witrivier
Witrivier

Teol Opleiding
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Flynn
Müller
Badenhorst
De Wet
Lötter

D
CJJ
A
JI
CJ
HJD
de V

Sekundi

Van Tonder
Mars
De Graaf
Koekemoer
Janse van
Rensburg
Botha
Voges
Smit
Cilliers
Thompson
Louw

F
FG
IM
E

Naudé
Moelich

PJ
PD

Steenberg

NJP

FJ
HPM
JH
WA
GJ
H
JP

Volschenck

JE

Lekhuleni

S

Bezuidenhout
Retief
Steyn
Rijnen

EJ
FJ
W
VC

Marais
Minne

JT
J

Mouton

CPJ

Van Tonder
Ferreira
Marais
Niemandt
Brink
Malherbe
De Villiers
Boshoff

Z
FUO
K
CF
AJP v
H
BP
PF
AD
GJB
PA
JIF
PH

Rossouw
Vermeulen
Keulder

HC
J
PC

Du Toit

JJ

Oosthuizen
Van Niekerk
Lübcker
Kriel

WC
PJ
JJ
IJ

Martins
Du Plessis
Bouwer
Wessels

P
JC
JCG
CJ

Nel

AM

Cloete

ME

Viviers

L

Cloete

LPJ

Jansen

AM

Coetzer

PH

Esterhuizen
Steenkamp
Hendriksz
Van Zijl
Nieuwoudt
Grobler
De Jager
Le Roux

WA
FL
WM
HJ
DH
JH
JJ
EC

Du Preez
Roux
Boshoff
Van den Berg
Hendriksz
Carelse
Schutte
Bester

PJ
JH
CH
JL
LC
H
JC
A

Roux
Willemse
Roux
De Waal
Herbst

T
G
SJ
JH
H

Niemandt

CJP

De Vos
Brits
Fischer
Compaan
Meiring
Swart
Van der
Westhuizen
Ohlhoff
Steyn
Zietsman

FP
VW
AL
LF
BN
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24. Tafelindeling

24. TAFELINDELING
9.1

SITPLEKKE VIR DIE AFGEVAARDIGDES

Afgevaardigdes is volgens die geloofsbriewe by die tafels ingedeel.
PREDIKANTE

DIAKENS/OUDERLINGE

Ackermann

Christiaan

Meyerspark

24

Andersen

Johann

Moreletapark

7

Badenhorst

Willem

Moreletapark

25

Badenhorst

Nellie

Middelburg-Suid

5

Badenhorst

Pieter

Moreletapark

11

Bester

Willem

Lyttelton

4

Badenhorst

Anton

Pretoria-Oosterlig

13

Bester

Antoinette

Witrivier

Barnard

Jaco

Pretoria-Garsfontein

32

Bezuidenhout

Elize

Tygerpoort

11

Blom

Ben

Belfast

10

Blignaut

Ernie

Lyttelton-Noord

16

Booy

Casper

Middelburg-Kanonkop

16

Booy

Dobbie

Middelburg-Kanonkop

Boshoff

Peet

Witbank

32

Boshoff

Chrisjan

Witbank-Suid

20

Bosman

Lourens

Lux Mundi

37

Botha

Manie

Moreletapark

17

Botha

Carine

Blinkpan

14

Botha

Marius

Roossenekal

10

Bredell

Charl

Premiermyn

20

Bredell

Manie

Belfast

22

Breet

Ernst

Krielpark

18

Breytenbach

Pieter

Moreletapark

19

Brink

Bennie

Volksrust

33

Buys

Chris

Marble Hall

10

Brits

Erik

Sabie

8

Carelse

Hugo

Witbank-Vallei

31

Clark

Alex

Elarduspark

27

Carstens

Isabella

Pretoria-Garsfontein

27

Cloete

Louis

Witbank-Klipfontein

9

Cilliers

Gerrie

Skuilkrans

25

Coetzee

Frikkie

Lux Mundi

1

Cloete

Elma

Witbank-Klipfontein

21

Compaan

Auke

Skuilkrans

13

Coetzee

Frik

Kampersrus

18

Cruywagen

Janet

Lynnwoodrif

30

Coetzer

Natie

Burgersfort

30

De Jager

Jurgens

Witrivier

27

De Graaf

Irma

Pretoria-Oosterlig

23

De Kock

Elbert

Letsitele

6

De Jager

Rudi

Lux Mundi

11

De Leeuw

Kobus

Middelburg-Suid

21

De Jager

Leon

Lydenburg-Suid

23

De Villiers

Jim

Witbank

33

Du Plessis

Gideon

Middelburg, Transvaal

20

De Vos

Hennie

Rietkuil

12

Du Preez

Carl

kerksondermure

11

De Wet

JI

Pretoria-Oosterlig

8

Du Preez

Elton

Moreletapark

21

Dorey

Pieter

Kampersrus

22

Du Preez

Johan

Witbank-Panorama

29

Du Toit

Petro

Kloofsig

31

Du Toit

Dries

Meyerspark

16

Du Toit

Gideon

Lyttelton-Noord

33

Erasmus

Frank

Alkmaar

33

Ehlers

Dif

Debruinpark-Ermelo

26

Esterhuyse

Frans

Pierre van Ryneveld

19

Erasmus

Tertius

Bronkhorstspruit

28

Ferrreira

Gerhard

Moreletapark

Esterhuizen

Willem

Witbank-Panorama

26

Gerber

Johan

Lydenburg-Suid

Ferreira

Benja

Valleisig

27

Gerenger

Jaap

Lyttelton

10

Fischer

Vanwyk

Silvertonkruin

14

Goodwin

John

Amersfoort

28

Fitzgerald

André

Pretoria-Faerie Glen

30

Grobbelaar

Arné

Amsterdam

14

Flynn

Daléne

Pretoria-Garsfontein

26

Grobbelaar

Albert

Lynnwoodrif

26

Gerber

Chris

Gravelotte

2

Hendriksz

Linda

Witbank-Suid

11

Geyser

Marnus

Dennesig

4

Heyns

Cornelia

Phalaborwa

17

Grobler

Hannes

Witbank-Vallei

8

Hoffmann

Christa

Ligkruis

Groenewald

Hendrik

Groblersdal

31

Hugo

Loek

Middelburg-Suid

Groenewald

Manie

Moreletapark

23

Dirkie

Komatipoort

Hendriksz

Marais

Witbank-Suid

19

Jacobs
Janse van
Rensburg

Freddie

Rietkuil

Immelman
Janse van
Rensburg

Erik

Midrand

Janse van Vuren

Marius

Badplaas

2

Henk

Pierre van Ryneveld

Jansen

Anet

Witbank-Klipfontein

3
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15

7

8

5
9

4
15
6
20
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PREDIKANTE

DIAKENS/OUDERLINGE

Kemp

Anton

Middelburg, Transvaal

18

Jenkins

Monica

Middelburg-Suid

Koen

Johan

Burgersfort

29

Kemp

Cobie

Letsitele

22

Kuyler

Janlu

Moreletapark

15

Keulder

Pieter

Valleisig

7

Langner

Danie

Lyttelton

4

Keyser

Konrad

Moreletapark

Le Roux

Eddie

Witrivier

2

Klopper

Dawie

Lux Mundi

13

Liebenberg

Izak

Meyerspark

Koekemoer

Etienne

Rayton

26

Liebenberg

Anru

Nelspruit

3

Koen

Johan

Bronkhorstspruit

32

Lötter

Chris

Rayton

28

Korff

Christell

Lyttelton

28

Louwrens

Carl

Krugerwildtuin

32

Kotze

Louis

Nelspruit-Westergloed

24

Malan

Johan

Goedgegun-Swaziland

29

Kriel

Izaäk

Witbank

30

Malan

Chris

Lynnwoodrif

Kruger

Piet

Middelburg, Transvaal

28

Malherbe

Pieter

Wakkerstroom

10

Kruger-Cloete

Elsa

Lynnwoodrif

14

Marais

Piet

Valleisig

23

Kruidenier

Kollie

Paardekop

32

Matthee

Herman

Debruinpark-Ermelo

14

Language

Charmaine

Lux Mundi

3

Meiring

Lieze

Skuilkrans

17

Laubscher

Prof

Piet Retief

1

Meistre

Gavin

Pretoria-Garsfontein

12

Le Roux

Tewis

Hazyview

18

Mey

Kobus

Nooitgedacht

10

Lombard

Ria

Morgenzon

20

Meyer

Ryno

Pierre van Ryneveld

12

Lourens

Allen

Meyerspark

6

Momberg

Pierre

Ligkruis

31

Louw

Johan

Skuilkrans

15

Muller

Eliska

Nelspruit-Westergloed

33

Lübcker

Koos

Witbank

29

Müller

Neels

Pretoria-Oosterlig

Lucas

Gys

Pierre van Ryneveld

Naudé

Eduan

Lyttelton

32

Maartens

Jurgens

Elarduspark

13

Nel

Natasha

Malelane

29

Mars

Friederike

Pretoria-Oosterlig

25

Nel

Marius

Witbank-Klipfontein

15

Nagel

André

Midrand

31

Niemandt

Dewald

Valleisig

19

Nel

Johan

Malelane

22

Niemandt

Nelus

Teol Opleiding

23

Nieuwoudt

Deon

Phalaborwa

Nieuwoudt

Dawie

Witbank-Suid

17

Nortjé

Riaan

Dennesig

Nortjé

Willem

Komatipoort

4

Olivier

Gerhard

Elarduspark

Ohlhoff

Ulrich

Tygerpoort

13

Oosthuizen

Wessel

Volksrust

Peasley

André

Moreletapark

27

Pieters

Jaco

Debruinpark-Ermelo

Peens

Giepie

Ohrigstad

8

Potgieter

Johan

Lynnwoodrif

Pienaar

Thabo

Graskop

22

Pretorius

Carla

kerksondermure

Pienaar

Louis

Nelspruit-Suid

19

Pretorius

Tinus

Laeveld

Pienaar

Carel

Nelspruit-Suid

21

Pretorius

Tobie

Nelspruit-Suid

5

Potgieter

Jan

Belfast

24

Pretorius

Tiaan

Nelspruit-Suid

15

Potgieter

Jorrie

Lynnwoodrif

16

Raath

Louis

Malelane

Preller

Arrie

Komatipoort

28

Raubenheimer

Nico

Pretoria-Garsfontein

24

Pretorius

Sterns

Hazyview

20

Retief

Francois

Tygerpoort

37

Prinlsoo

Thinus

Carolina

2

Rijnen

Vic

Tzaneen

32

Rademeyer

Emile

Doornkloof

25

Ritson

Monty

Debruinpark-Ermelo

14

Rothmann

Niekie

Meyerspark

10

Roos

Butch

Premiermyn

22

Roux

Tielman

Hendrina

Rossouw

Mias

Tzaneen-Wolkberg

26

Schoeman

Freddie

Lyttelton-Oos

25

Roux

Jossie

Witbank-Suid

23

Schoeman

Carl

Phalaborwa

13

Sadler

Izak

Moreletapark

19

Schunke

Carl

Amsterdam

16

Scheepers

Jozua

Goedgegun-Swaziland

16

Schwirzer

Nadia

Hazyview

31

Scholtz

Arnold

Meyerspark

29

Serfontein

Greta

Moreletapark

13

Schutte

Jorina

Witrivier

21

Smit

Christie

Lydenburg

28

Smit

Marius

Breyten

2

Smith

Colin

kerksondermure

3

Smit

Willem

Silvertonkruin

12

Steenkamp

Yolande

Lyttelton

16

Smook

Johann

Moreletapark

9

Steenkamp

Frans

Witbank-Suid

13

Spangenberg

Dawid

Barberton

8
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24. Tafelindeling

PREDIKANTE

DIAKENS/OUDERLINGE

Steyn

Karin

Tygerpoort

17

Stander

Magda

Pretoria-Garsfontein

29

Strauss

Jaco

Nelspruit

15

Steenkamp

Braam

Chrissiesmeer

24

Strydom

Jean

Nelspruit-Suid

25

Stevens

John

Belfast

31

Sutton

Lodewyk

Lyttelton-Oos

1

Steyn

Dries

Kloofsig

Swart

Chris

Doornkloof

14

Steyn

Madelaine

Lyttelton-Oos

30

Swart

Nico

Skuilkrans

21

Steyn

Willem

Pierre van Ryneveld

21

Swart

Marius

Nelspruit-Westergloed

12

Taute

Johan

Lux Mundi

Theron

Gerrit

Chrissiesmeer

Trümpelmann

Uli

Malelane

Van Blerk
Van den
Heever
Van
der
Merwe
Van
der
Merwe

Hancke

2

Steyn

Wilhelm

Tygerpoort

25

5

Sutherland

Daleen

Doornkloof

17

18

Sutherland

Hoffie

Groblersdal

29

9

Taljaard

Rene

Blinkpan

12

Piet Retief

9

Theron

Ulinda

Lux Mundi

19

Simon

Amersfoort

30

Thom

Bennie

Nelspruit-Westergloed

12

Johannes

Alkmaar

18

Thompson

Hubert

Skuilkrans

23

Johan

Pretoria-Garsfontein

37

Trümpelmann

Gustav

Lydenburg

6

Van der Schyff

Henry

Pretoria-Faerie Glen

37

Van den Berg

Louis

Witbank-Suid

Van der Spuy

Teodor

kerksondermure

7

Van der Bank

Henty

Carolina

32

Van der Spuy
Van
der
Westhuizen
Van der
Westhuizen

Dirkie

Moreletapark

37

Van der Merwe

Ria

Ermelo

24

Maartje

Elarduspark

3

Van der Merwe

Marthinus

Hendrina

17

Zander

Tygerpoort

23

Van Graan

Bianca

Lyttelton-Oos

6

Van Dyk

Sebastiaan

Lux Mundi

27

Van Jaarsveld

Cobus

Gravelotte

4

Van Dyk

Dion

Morgenzon

24

Van Leeuwen

Charlotte

Hazyview

30

Van Greunen

Stephan

Nelspruit

11

Van Niekerk

Pieter

Wakkerstroom

33

Van Heerden

Otto

Phalaborwa

5

Van Rooyen

Anton

Ohrigstad

28

Van Jaarsveld

Jan

Lyttelton-Oos

22

Van Tonder

Fouché

Pretoria-Oosterlig

Van Niekerk

Jaco

Ermelo

20

Van Wyk

Piet

Krugerwildtuin

10

Van Niekerk

Hardus

Middelburg-Suid

3

Van Zyl

Stien

Nooitgedacht

18

Van Rooyen

Andreas

Barberton

2

Venter

Jaco

Lyttelton-Oos

18

Van Rooyen

Jaco

Middelburg, Transvaal

6

Vermeulen

André

Ermelo-Oos

Van Tonder

Adriaan

Tzaneen-Wolkberg

17

Vermeulen

Johann

Valleisig

15

Van Vuren

Rika

Middelburg-Suid

11

Voges

Johann

Sabie

26

Van Wyk

Wielie

Middelburg-Suid

7

Vorster

Hanro

Doornkloof

25

Van Zijl

Maans

Witbank-Suid

5

Wassenaar

Johan

Middelburg-Suid

Venter

Fanie

kerksondermure

21

Wolmarans

Hoffnie

Krielpark

16

Venter

Albert

Marble Hall

22

Zeelie

Ethél

Ermelo

14

Venter

Jan

Pierre van Ryneveld

Vermaak

Danie

Elarduspark

Vermaak

Dewald

Laeveld

Visser

Sarel

Moreletapark

Vosloo

Gerrit

Ermelo

30

Westhof

Leon

Elarduspark

11

Wilson

Fred

Lydenburg-Suid

Wilson

Antoinette

Lydenburg-Suid

Zietsman

Chris

Tzaneen
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25. Diensgroepe

25. DIENSGROEPE
'n Aantal Diensgroepe het voor en tydens die
sinodesitting diens gelewer.

25.1

Wolkberg), Jan Venter (Pierre van Ryneveld),
Johann Voges (Sabie), Gerrit Vosloo (Ermelo) en
Leon Westhoff (Elarduspark).

ONTWERPSPAN
25.3

Die Sinodale Diensraad was weereens vir die
ontwerp van die sitting verantwoordelik. Hulle het
reeds na afloop van die vorige sinodesitting die
terugvoer hanteer en die nodige aanpassings
gemaak. Daarna het hulle die doel vir die sitting
bepaal en al die reëlings getref.
25.1.2 Die Sinodale Diensraad het van Dirkie
van der Spuy , Lourens Bosman, Tertius Erasmus,
Francois Retief, Henry van der Schyff en Johan
van der Merwe gebruik gemaak om beplanning vir
bespreking voor te lê.

NOTULE DIENSGROEP

25.3.1 Sameroeper
(Lyttelton-Oos)

-

Freddie

Schoeman

25.3.2 Ander lede - André Fitzgerald (PretoriaFaerie Glen), Vanwyk Fischer (Silvertonkruin) en
Willem Esterhuizen (Witbank-Panorama).

25.4

STEMTELLERS

Die Bedryfsbestuurder, Francois Retief, is
bygestaan deur Adriaan van Tonder (TzaneenWolkberg).

25.2 TAFELLEIERS
25.2.1 Die tafelleiers het weereens 'n belangrike
funksie vervul.
Francois Retief was hulle
sameroeper wat elke dag terugvoer oor hulle
kommentaar gelewer het. Hulle het elke oggend
reeds om 08:00 bymekaar gekom om die vorige
dag te bespreek.

25.5

25.2.2 Die tafelleiers was Chrisitaan Ackermann
(Meyerspark), Ben Blom (Belfast), Louis Cloete
(Witbank-Klipfontein), Frikkie Coetzee (Lux Mundi),
Jurgens de Jager (Witrivier), Kobus de Leeuw
(Middelburg-Suid), JI de Wet (Pretoria-Oosterlig),
Pieter Dorey (Kampersrus), Tertius Erasmus
(Bronkhorstspruit), Marnus Geyser (Dennesig),
Hendrik Groenewald (Groblersdal), Johan Koen
(Burgersfort), Eddie le Roux (Witrivier), Izak
Liebenberg
(Meyerspark),
Carl
Louwrens
(Krugerwildtuin), Piet Marais (Valleisig), Herman
Matthee (Debruinpark-Ermelo), Ryno Meyer
(Pierre van Ryneveld), Eliska Muller (NelspruitWestergloed), Marius Nel (Witbank-Klipfontein),
Dewald Niemandt (Valleisig), Ulrich Ohlhoff
(Tygerpoort), Giepie Peens (Ohrigstad), Jorrie
Potgieter (Lynnwoodrif), Jean Strydom (NelspruitSuid), Johan Taute (Lux Mundi), Johannes van der
Merwe (Alkmaar), Teodor van der Spuy
(kerksondermure), Maartje van der Westhuizen
(Elarduspark), Adriaan van Tonder (Tzaneen-

25.5.2 Meestal glip daar steeds foute deur.
Sodra die boek gedruk is, spring dit dadelik in jou
oog!
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ERRATA

25.5.1 'n Publikasie soos die Agenda vir 'n
sinodesitting word met groot sorg voorberei en
uitgelê. Die versorging word ook deur talle oë
gedoen.

25.5.3 Met hierdie paragraaf word nie gepoog
om al die foute uit te wys nie, slegs die wat van
groter belang is. Let op die volgende:
Bladsy 66 en 67, punt 8.22.7 - Verander die opskrif
bokant die regter kolom na "Familiereëls 2016."
Bladsy 80, punt 10.35.1 - Verander "bedreiding" na
bedreigings.
Bladsy 120, punt 16.5 - Verander die sterfdatum in
die opskrif van 5 Desember 2014 na 7 September
2015.
Bladsy 131, punt 17.2.4 - Verander die opskrif van
"hermeneutese" na hermeneutiese.
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26. Nagmaalsverkondiging

26. NAGMAALSVERKONDIGING
Filippense 2 vers 12 tot 18 - Met die Lig
na die gemeenskap
EEN: INLEIDING
Paulus het die vyandigheid van die wêreld leer ken
en sit in die tronk as gevolg van die lig van die
Evangelie wat hy in hierdie donker wêreld uitgedra
het. Hy kla nie maar roep die Christene op om bly
te wees te volhard om Ligdraers in hierdie wêreld
te wees.

TWEE: HOE LYK DIE WÊRELD?
Donker (vers 15) God wat die Lig is, is afwesig en
die prins van die duisternis is teenwoordig.
Donkerte is die simbool van die sonde.
Kla (vers 14) Hulle is negatief en vind gedurig fout
met alles. Hulle kla en is nooit tevrede met wat
hulle het.
Korrup (vers 15) Ter wille van selfverryking en
hebsug sal hulle lieg en oneerlik wees. Hulle steur
hulle nie aan die 10 Gebooie of die res van die
Woord van God nie.
Teëpraters (vers 14) Hulle aanvaar nie gesag nie.
Steur hulle nie aan die gesag van God, die Bybel,
ouers werkgewers of die land se wette nie.
Ontaard (vers 15, Handelinge 2 vers 40) Die
mense met wie Paulus (soos Petrus) gebots het,
was hoofsaaklik kerkmense wat sinagoge-gangers
was, tiendes gegee het en die gebedstye
onderhou het. Tog was hierdie godsdienstige
mense eintlik Godvyandig en die oorsaak dat
Paulus in die tronk sit. Dis hierdie ontaarde mense
wat ook vir Jesus gekruisig het. Dis hulle wat net
vir hulleself gelewe het en anderkant verbygestap
het as hulle die man in nood gesien het wat deur
die rowers aangeval is. Liefdeloos en selfsugtig.
Hulle het voorbeelde gelewe maar hulle godsdiens
het nie die gemeenskap verander nie.

DRIE: HOE MOET DIE KERK LYK?
Ligdraers (vers 15) Jesus het deur Sy Gees in
hulle donker harte ingekom en die sonde
weggeneem en die vlam van God aangesteek.
Soos Petrus en die dissipels met vuurvlamme uit
die hemel verlig en aan die brand gesteek is toe
die Heilige Gees hulle vervul het op Pinksterdag.
Nou dring hierdie liefde hulle vlam om die vlam al
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verder uit dra. Van Jerusalem tot aan die einde
van die aarde.
Dra die Woord uit (vers 16) Hulle het die Woord
geglo en hooggeag. Hulle eer die gesag van die
Woord, hulle ken en glo die Woord en vertel vir
ander daarvan.
Onberispelik en bo verdenking (vers 15) Hulle
gee geen plek vir die sonde en jy kan nie 'n inger
na hulle wys nie. Hulle jaag die heiligmaking na.
Hulle gehoorsaam God tot in die kleinste detail.
Opreg (vers 15) Nie skynheilige hipokriete wat
voorgee hulle is godsdienstig maar dan knyp hulle
die kat in die donker. As niemand hulle sien nie,
leef hulle steeds rein en eerlik. Hulle gee nie voor
nie.
Vol blydskap (vers 18) Hulle is blymoedige
mense selfs in moeilike omstandighede in die
tronk, want hulle sondes is vergewe en die Heilige
Gees vul hulle lewe. Die vrug van die Heilige
Gees is vriendelikheid en blydskap.

VIER: WAT IS DIE KERK SE ROEPING?
Leef die Woord (vers 13 en 15) Leef as verloste
mense. Jy moet 'n voorbeeld vir ander wat nog nie
in die lig is nie, want hulle ken nie die Bybel
behalwe wat hulle in jou sien nie. Alhoewel ons in
die wêreld is, moet ons anders wees.
Dra die Woord uit (vers 16) Moenie die Lig van
die Woord onder 'n maatemmer hou nie, maar
dra dit uit.
Vertel die goeie nuus van die
Evangelie. Dra die Woord van Jesus se liefde en
vergifnis uit. Wees die sout, die suurdeeg en die
lig vir die wêreld. Wees 'n missionale kerk sodat
Suid-Afrika kan verander. Laat die lig en die liefde
van die heilige Gees deur jou skyn na mense in
nood en verlorenheid.

VYF: HOE GAAN ONS DIT REGKRY
OM MISSIONAAL TE WEES?
Slegs deur die Heilige Gees - Handelinge 1:8.
Die dissipels het die groot opdrag gehad om die
wêreld te verander deur die Evangelie uit te dra,
maar kon dit nie regkry nie. Hulle is bang en kruip
biddend weg in die bovertrek totdat die Heilige
Gees hulle vervul. Toe waai die toe deur oop en
versprei die vlam van God se liefde in die strate
van Jerusalem tot aan die eindes van die aarde.
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26. Nagmaalsverkondiging

Selfs Petrus verloën Jesus drie maal totdat hy
vervul is met die Heilige Gees wat hom krag gee
sodat 3 000 mense tot bekering kom.
Heilige Gees op die voorgrond. In die Nuwe
Testament stuur die Heilige Gees sendelinge uit,
wys Hy leiers aan, stuur hy iemand na 'n soekende
op die Gasa pad en in Reguitstraat. Keer hy vir
Paulus weg van Betinië en doen Hy wonders.
Handelinge vertel die verhaal van hoe die Heilige
Gees die kerk laat groei en die wêreld verander.
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Leef jy onder beheer van die Heilige Gees?
Antwoord deur die Nagmaal.
brood dat Jesus vir jou sonde
gebreek is. Bely deur die wyn
verbond maak om onder beheer
Gees te leef en te bedien.

Bely deur die
aan die kruis
dat jy 'n nuwe
van die Heilige

Bevestig ons eenheid Ons vergewe, vervul en
gefokus as Ligdraers.
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27. In Memoriam Twee

27. IN MEMORIAM TWEE
27.1
JAN HUMAN (BA, Dipl Teol) 22
SEPTEMBER 1927 TOT 27 SEPTEMBER
2016
Jan Johannes Human is Dinsdag 27 September
2016 om 15:00 na 'n vol lewe oorlede. Hy was 89
jaar oud, getroud vir meer as sestig jaar en kon vir
24 jaar die vreugde van 'n afgetredene smaak na
'n sinvolle bediening.
Hy is op 22 September 1927 in Britstown,
Kaapprovinsie gebore as 'n Karoo seun en was 'n
Boere Afrikaner in murg en been. Sy pa, Gert
Jacobus Human, was 'n skaapboer en sy ma
Elizabeth Gertuida (gebore Theron), was 'n
huisvrou.

Windhoek-Oos en nog vyf jaar later (1967) is hy na
Esselenpark, waar hy tot met sy aftrede gewerk
het. Dit was op 31 Oktober 1993.
Gedurende hierdie bediening van 26 jaar by
Esselenpark was hy ook kapelaan vir die SA
Spoorweg-Polisie met rang Kolonel. Hy was ook 22
jaar lank Skriba van die Breë Kommissie vir
Nywerheidsbediening gerig op Transnet (Spoorweg).
Reeds 'n jaar voordat hy sy studie voltooi het
(1955) is hy met Anna Catharina Jooste getroud.
Hulle het twee kinders gehad, naamlik Gert
Jacobus en Margaretha Susanna.
Uitstaande gebeure tydens sy bediening was die
bouwerk aan die kerkgebou van Windhoek-Oos en
die gemeentesaal van Esselenpark

Sy skoolloopbaan het in 1935 by die Laerskool
Theron begin en toe na die Hoërskool Theron. Hy
het in 1948 matriek behaal, nadat hy tussen 1944
en 1946 die skool moes verlaat het om te gaan
boer as gevolg van sy vader se siekte. Na sy
vader se dood is hy terug skool toe.

Na hulle aftrede het hulle in Pretoria gewoon en
periodiek na die strandhuis in Buffelsbaai gegaan. Hy
was lief vir houtwerk, reis en lees en het goeie
gesondheid vir baie jare beleef.

Hy het in 1949 aan die Universiteit van Pretoria
begin studeer en die BA-graad en Diploma in
Teologie behaal.
Sy proponentskripsie het
gehandel oor Die Kerklike (Christelike) Feesdae.

Tydens sy begrafnisdiens het sy eggenote gesê: My
man het altyd die woorde van Koos du Plessis se lied
"Gebed" gekoester, veral die laaste vers "Wat ek is is
net genade, wat ek het is net geleen, eintlik smag ek
net na U waters van rus, lei my Heer vanaand
daarheen."

Hy is op 22 November 1956 in Pretoria beroepbaar
gestel en op 22 April 1957 by Lyttelton as
predikant bevestig. Vyf jaar later (1962) is hy na
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28. Nominasievorms vir lede van die Sinodale Diensraad

28. NOMINASIEVORMS VIR LEDE VAN DIE SINODALE DIENSRAAD
(Voltooi 'n nominasievorm ten opsigte van elke persoon wat genomineer word. 'n Persoon kan vir meer as
een hoedanigheid genomineer word.)
28.1

PERSOON WAT GENOMINEER WORD

28.1.1

Hiermee word __________________________________________________ genomineer as

Voorsitter
Ondervoorsitter
Sinodale leier (gelegitimeerde)
Sinodale leier (nie-gelegitimeerde)
28.1.2

Besonderhede van genomineerde:

Gemeente
Amp
Ouderdom
Geslag
28.2

PERSONE WAT DIE NOMINASIE DOEN

Voorsteller: _____________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

Sekondant een: ___________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

Sekondant twee: ___________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

28.3

AANVAARDING DEUR GENOMINEERDE

Ek aanvaar die nominasie met die verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan, indien ek verkies sou word.

Genomineerde:

____________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

Datum: ____________________________

Handelinge 2016

175

29. Bykomende wysiging tot Familiereëls

29. BYKOMENDE WYSIGING VAN DIE FAMILIEREËLS
29.1

BESKRYWINGSPUNT

29.1.1

Prosedure

29.1.1.1 Die Ring van Lydenburg het 'n
beskrywingspunt aan die Sinodale Diensraad
gestuur met die oog op die Sinodesitting van 23 –
26 Oktober 2016.
29.1.1.2 Die werkswyse vir die hantering van
beskrywingspunte is dat ons dit aan 'n projekspan
gee om dan 'n aanbeveling aan die Sinodale
Diensraad te maak vir goedkeuring by die
Sinodesitting. In die lig daarvan dat hierdie
beskrywingspunt vra vir 'n wysiging van die
Familiereëls, word die Projekspan se aanbeveling
aan die Sinode voorgelê vir goedkeuring.
29.1.1.3 Die Sinodale Diensraad het op sy
vergadering van 25 Augustus 2016 die
Fondsediensgroep gevra om die saak te hanteer.
Die Fondsediensgroep het dit gedoen op die
vergadering van 31 Augustus 2016.
29.1.1.4 Die projekspan is saamgestel uit diegene
wat by hierdie saak belang het en kundig is om
daaroor
te
besluit.
Daarom
is
hier
verteenwoordigers van die Ring van Lydenburg,
die Fondsediensgroep asook die Sinodale
Diensraad.
29.1.2 Beskrywingspunt van die Ring van
Lydenburg
BESKRYWINGSPUNT
VEREISTE GEOUDITEERDE
GEMEENTES

STATE

VAN

FORMULERING: Die Sinode besluit dat elke
kerkraad self kan besluit of hulle die gemeente se
finansiële state jaarliks wil laat ouditeer of slegs ŉ
‘Onafhanklike Oorsig’ laat doen.
VERWYSING: Bepaling 41.5 - "Alle gemeentefondse word in 'n enkele finansiële stelsel
geadministreer en jaarliks geouditeer."
MOTIVERING: Voetnota 39 by Bepaling 41.5
verduidelik die huidige reëling: "Dit impliseer dat 'n
gemeente
se
finansiële
state
deur
'n
geoktrooieerde rekenmeester onderteken moet
word. 'n Rekenkundige beampte kan dus nie
hierdie funksie verrig nie."
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Die Maatskappywet van 2008 vereis nie meer van
alle maatskappye dat hul finansiële state
geouditeer moet word nie.
Van kleiner
maatskappye word slegs verwag om 'n
"Onafhanklike Oorsig" van hulle finansiële state te
laat doen.
ŉ Onafhanklike Oorsig vereis minder prosedures
as 'n oudit, maar behels nogtans ŉ deeglike oorsig
van die maatskappy se stelsels en finansiële
rekords. Die Maatskappywet laat nogtans die
keuse by die maatskappy om, al word ŉ oudit nie
vereis nie, self te besluit om sy finansiële state te
laat ouditeer al dan nie. Die Maatskappywet vereis
ook nie van ŉ nie-winsgewende organisasie om sy
finansiële state te laat ouditeer nie. Aangesien
daar, veral op die platteland, al hoe minder
Geregistreerde
Ouditeure
(Geoktrooieerde
Rekenmeesters) is wat by IRBA (Independent
Regulatory Board for Auditors) geregistreer is,
word dit moeiliker en duurder vir gemeentes om
jaarliks geouditeerde state te bekom.
Die Ring van Lydenburg het tydens die 116de
vergadering van die Ring, op 12 Junie 2016 te
Lydenburg, besluit om hierdie beskrywingspunt in
te stuur.
_____________________
Ds JPT Koen: Ringskriba
Ring van Lydenburg
29.1.3 Huidige proses vir die finansiële state
29.1.3.1 Ons Familiereëls 2014 Bepaling 41.5 lui
as volg: "Alle gemeentefondse word in 'n enkele
finansiële stelsel geadministreer en jaarliks
geouditeer."
29.1.3.2 'n Verduidelikende voetnota spel dit
duidelik uit: "Dit impliseer dat 'n gemeente se
finansiële
state
deur
'n
geoktrooieerde
rekenmeester onderteken moet word.
'n
Rekenkundige beampte kan dus nie hierdie
funksie verrig nie."
29.1.3.3 Kerkrade is dus verplig om van die
dienste van 'n ouditeursfirma gebruik te maak vir
die jaarlikse oudit van die gemeente se finansiële
state.
29.1.4

Wetlike voorskrifte

Die beskrywingspunt is korrek wanneer dit die
veranderings uitwys in die Maatskappyewet sedert
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2008. Daar is nie 'n wetlike verpligting op kerkrade
om hulle finansiële state deur 'n geoktrooieerde
rekenmeester te laat opstel nie.
29.1.5

Noordelike Sinode se reëling

29.1.5.1 Noordelike Sinode het reeds 'n aantal
jare die reëling dat die kerkraad se finansiële state
deur 'n rekenkundige beampte opgestel kan word.
Hulle voorskrif is dat hierdie persoon gemagtig
moet wees om 'n Beslote Korporasie se state op te
stel. Hulle finansiële state maak dus voorsiening
daarvoor dat die Rekenkundige Beampte 'n
registrasienommer van die professionele liggaam
waar hy/sy geregistreer is, moet verskaf.
29.1.5.2 Die Saakgelastigde, Johan Kruger, het
aangedui dat hulle baie gemaklik is met hulle
werkswyse. Daar is wel nog steeds kerkrade wat
verkies om 'n oudit deur 'n geoktrooieerde
rekenmeester te laat doen.

29.1.7

Fondsediensgroep

Die Fondsediensgroep het tydens sy vergadering
van 31 Augustus 2016 van die beskrywingspunt
kennis geneem en aangedui dat hierdie saak
positief oorweeg kan word.
29.1.8

Aanbeveling:

Die Familiereëls Bepaling 41.5 word gewysig
om te lees:
Alle gemeentefondse word in 'n enkele
finansiële stelsel geadministreer. Kerkrade
besluit self of hulle die gemeente se finansiële
state jaarliks wil laat ouditeer of slegs ŉ
"Onafhanklike Oorsig" deur 'n geregistreerde
Rekenkundige Beampte wil laat doen.
Voetnota:
Die volgende beginsels geld deurentyd:

29.1.6 Terugvoer vanaf Oostelike Sinodegemeentes
29.1.6.1 Die beskrywingspunt meld tereg dat
plattelandse gemeentes nie altyd geredelik 'n
ouditeur naby het nie. Dit maak die proses moeilik.
Gemeentes volg dan soms 'n "dubbele proses"
waar 'n plaaslike rekenkundige beampte die state
opstel waarna dit aan 'n ouditeur gegee word om
af te teken. Dit maak die proses lank en
waarskynlik ook duurder as wat nodig is.
29.1.6.2 Vanuit die Sinode huis is die ervaring dat
gemeentes nie hulle state betyds teen 15 Junie
opgestel en afgehandel kry nie. Dit vertraag ons
interne prosesse soos byvoorbeeld die berekening
van sinodale bydraes.

Handelinge 2016

Die kerkraad is verantwoordelik om toe te sien
dat alle finansiële prosesse – ook die opstel
van finansiële state – by die gemeente vertroue
skep en aan die hoogste standaarde voldoen.
Die kerkraad stel jaarliks 'n persoon aan om die
finansiële state op te stel. Die kerkraad sien toe
dat
hierdie
persoon
onafhanklik
kan
funksioneer sonder enige botsing van belange.
Die kerkraad behandel die finansiële state en
doen verslag aan die gemeente nadat dit
goedgekeur is.

177

30. Gespreksdokument: Algemene Sinode Besluite 2015

30. GESPREKSDOKUMENT: ALGEMENE SINODE BESLUITE 2015
Reaksie op die Algemene Sinode se 2015 besluit
30.1
EERSTE REAKSIES
OKTOBER 2015 BESLUIT

NA

DIE

30.1.1 Baie kort ná die besluit geneem is, het
reaksie ingestroom: e-posse, oproepe, skrywes
asook besluite van kerkrade.
30.1.2 Ons het gehoor van van ontsteltenis,
verwarring oor wat die Bybel sê, lidmate wat dreig
om te bedank of dit reeds gedoen het, lidmate wat
bydraes wil onttrek, leraars wat onder druk verkeer
en versoeke dat Oostelike Sinode drasties optree
deur uit die verband van die Algemene Sinode te
onttrek.

30.2
TERUGVOER
AFGEVAARDIGDES
ALGEMENE SINODE

VANAF
BY

ONS
DIE

30.2.1 Ons afgevaardigdes het oorheersend
negatiewe terugvoer gegee oor die besluit wat
geneem is. Dit het oor twee sake gegaan:
30.2.2

Die proses wat gevolg is:


dit was onverwags en sonder dat iemand
daarvoor kon voorberei;

'n ervaring van emosionele manipulasie asook
die belewenis dat die drukgroep vir SGV-regte 'n
aktiewe rolspeler in die gesprek geword het
deurdat daar dikwels na hulle verwys is en hulle
selfs aangespreek is en om verskoning gevra is.
(SGV = Selfdegeslag verhoudinge).
30.2.3

30.3
SINODALE
NOVEMBER 2015

DIENSRAAD

26

30.3.1 Die Sinodale Diensraad het kennis
geneem van die reaksie wat ontvang is. Die
Sinodale Diensraad besluit om nie nou 'n
buitengewone sitting aan te beveel nie, aangesien
daar appèl teen die besluit aangeteken is. Daar
word besluit om formele terugvoer vanaf Ringe te
vra oor die besluite wat kerkrade geneem het en
die algemene reaksie van gemeentes.

30.4
TERUGVOER
RINGE

VANAF

DIE

30.4.1 Die terugvoer vanaf die Ringe was
oorwegend baie negatief. Gemeentes poog om die
situasie pastoraal te hanteer maar gaan gebuk
onder baie spanning as gevolg van lidmate wat
bedank en leraars wat verhoudinge in gemeentes
moet probeer herstel.
30.4.2 Gemeentes noem ook dat die besluit van
die Algemene Sinode hulle goeie verhouding met
SGV-lidmate gekompliseer het. Kerkrade wag ook
vir die uitkoms van die appèlproses voor daar
besluite geneem word. Die vraag oor die posisie
van leiers/leraars wat in SGV'e leef, word
oorwegend negatief beantwoord. Kerkrade staan
by die 2017 en 2013 besluite oor die huwelik en
homoseksualiteit.
30.4.3 Enkele gemeentes meld dat daar by hulle
rustigheid oor die saak is.

Die besluit:


dit word gesien as in stryd met die Bybel.

die Algemene Sinode het verwyderd geraak
van leraars, gemeentes en lidmate.

ongemak met die rol van menswaardigheid as
die hermeneutiese sleutel waarmee die Bybel
gelees en verkondig is.

30.5
GESPREK VAN DIE SINODALE
DIENSRAAD MET DIE VOORSITTER EN
ALGEMENE SEKRETARIS VAN DIE
ALGEMENE SINODE 4 FEBRUARIE
2016

30.2.4 Daar
was
wel
ook
van
die
afgevaardigdes wat die besluit positief beleef het.

30.5.1 Die Sinodale Diensraad ontmoet Nelis
Janse van Rensburg en Gustav Claassen tydens
die Februarie-vergadering. Die terugvoer vanaf
afgevaardigdes, gemeentes, leraars en lidmate
word met hulle gedeel. Dit handel oor die
besluitnemingsproses van die Algemene Sinode;
die reaksies op die SGV-besluite asook oor die
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toekomstige rol van die Algemene Sinode as
kerkverband. Hierdie inligting is ook aan die ASM
deurgegee.

30.6
GESPREKKE MET LERAARS
VAN DIE OOSTELIKE SINODE
30.6.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat dit nodig is om gespreksgeleenthede te skep
waar leraars oor hulle ervarings van die besluit en
die implikasies daarvan kan gesels. Hierdie
geleenthede het by Middelburg-Suid (24 Februarie
2016) en Skuilkrans (25 Februarie 2016)
plaasgevind.
30.6.2 Daar was enkele leraars en gemeentes
wat by hierdie geleenthede positief oor die besluite
van die Algemene Sinode was.
30.6.3 Die kerkregtelike proses is verduidelik.
Leraars het hulle ongemak uitgespreek met die
optrede van die Algemene Sinode om 'n
ingrypende besluit te neem sonder om die
gemeentes te raadpleeg. Daar is onsekerheid oor
die interpretasie van die diskresie van kerkrade om
eie besluite oor die saak te neem. Die besluit het
druk geplaas op ekumeniese verhoudings in
plaaslike gemeenskappe aangesien ander kerke
reken dat die NG Kerk nie meer by die Bybel staan
nie.
30.6.4 Die uitkoms van hierdie gesprekke het
twee sake uitgelig:

daar behoort 'n geleentheid te wees waar 'n
deeglike gesprek oor hermeneutiek gevoer te
word.

daar moet weer gepraat word oor die wyse
waarop die Algemene Sinode besluite neem. In die
verlede (2004) het die Algemene Sinode reeds die
werkswyse gevestig dat daar oor kontensieuse
sake eers met gemeentes geraadpleeg behoort te
word.

30.7

SAMEVATTEND

Reaksie het oor die volgende sake gegaan:

die proses van besluitneming: belewenis van
manipulasie, onverwags, onvoorbereid

die verhouding met die Algemene Sinode:
wantroue, Oostelike Sinode se posisie in die
verband, die toekoms van kerkverband in die NG
Kerk
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besware teen die wyse waarop die Bybel
hanteer is: gesag gerelativeer

inhoud van die besluit: siening van die
huwelik, oorbeklemtoning van menswaardigheid

implikasies van die besluit: ekumeniese
verhoudings, gemeentes se oortuigings oor leraars
en leiers in SGV'e.

30.8
DIE ASM BESLUIT OM 'N
BUITENGEWONE SITTING VAN DIE
ALGEMENE SINODE TE HOU
30.8.1 Die ASM-besluit van September 2016
maak dit vir kerkvergaderings moontlik om
beskrywingspunte voor te lê.
30.8.2 Die kerkrade van Ermelo-Oos en
Moreletapark het op die uitnodiging reageer en
beskrywingspunte voorgelê. Die Ontwerpspan het
– met hulle instemming – hulle standpunte asook
die reaksie wat die afgelope jaar ontvang is,
gekompileer in 'n gespreksdokument wat aan die
Sinode voorgelê word.

VOORSTELLE
30.9
BESLUITNEMINGSPROSES ALGEMENE SINODE 2015
30.9.1 Aanbeveling
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om
die besluit oor selfde geslag verhoudinge te
herroep in die lig van die feit dat die
vergadering nie getrou was aan 'n vorige
besluit om eers met gemeentes in gesprek te
gaan voordat 'n sensitiewe besluit geneem
word nie.
30.9.2

Motivering

Een: Die Algemene Sinode van 2004 het oor die
saak van kerkhereniging die volgende besluit
geneem: "Hoewel die Algemene Sinode en sy
kommissies 'n taak het om leiding te neem,
onderhandelings te voer en voorstelle te maak ten
opsigte van hierdie proses, bevestig ons weer
eens dat ons verbind is om ons gemeentes te
raadpleeg en te toets sodat ons saam hierdie pad
kan loop. Ons is oortuig dat ons kerkskeuring ten
alle koste moet probeer vermy. Dit gaan
waarskynlik vra vir 'n proses waarin ons vorentoe
beweeg maar heeltyd sensitief is en ruimte maak
vir mense met huiweringe en vrae." [Algemene
Sinode Besluiteregister 2004 p 428]
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Hierdie besluit spreek van sensitiwiteit en 'n
begeerte om gemeentes en lidmate te hoor en
saam te neem op die pad. Die 2015-vergadering
het nie hierdie selfde sensitiwiteit gehad nie.
Inteendeel, 'n saak wat nie eens bespreek sou
word nie, het gemeentes onverhoeds oorval en
seergemaak.
Twee: Die kerklike wêreld het reeds talle
voorbeelde gehad waar kerke oor die saak van
selfde geslag verhoudinge geskeur het. Die
terugvoer vanaf ons gemeentes vertel verhale van
lidmate wat die kerk verlaat het.
Drie: Die 2015 besluit van die Algemene Sinode
het reeds 'n negatiewe impak op die ekumeniese
verhoudings van sommige gemeentes met ander
kerke in hulle gemeenskap gehad. Die NG Kerk
word daarvan verdink dat die gesag van die Bybel
verwerp word en dit kompliseer hierdie
verhoudings.

30.10 SELFDE
DINGE

GESLAG

VERHOU-

30.10.1 Aanbevelings
30.10.1.1
Die Sinode bevestig dat "slegs die
verbintenis van een man en een vrou as 'n
huwelik beskou word" (Algemene Sinode 2015)
en dat "seksuele gemeenskap buite so 'n vaste,
formele
verbintenis/verhouding
nie
aan
Christelike riglyne voldoen nie." (Algemene
Sinode 2013)
30.10.1.2
Die Sinode bevestig die oortuiging
dat die Bybel hoër morele eise aan leiers stel
(Jakobus 3:1) soos wat dit ook neerslag vind in
die Kerkorde. Daarom kan geen persoon wat in
'n saamwoon-verhouding of 'n "ander formele
verbintenis/verhouding" (bv 'n burgerlike
verbintenis) staan, as leraar dien of tot die
bediening toegelaat word nie. Kerkrade besluit
self oor die vereistes waaraan ander leiers in
die gemeente moet voldoen en vervat dit in 'n
beleidsdokument.
30.10.1.3
Die Sinode bevestig dat die
bediening aan persone in selfde geslag
verhoudinge by die gemeentes hoort. Die
Algemene Sinode behoort nie hieroor besluite
te neem nie.
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30.10.2 Motivering Punt 30.10.1.1
Een:
Die vertrekpunt is die huwelik. Die
Algemene Sinode van 2013 het die volgende oor
die huwelik besluit:
"2 Die Algemene Sinode besef dat die huwelik
soos ons dit vandag ken die produk van eeue se
ontwikkeling
is.
Daarom
kan
sommige
huweliksgebruike soos in die Bybel beskryf,
byvoorbeeld leviraatshuwelike en die vrou as
besitting van die man, nie sonder meer dien as
riglyne vir hoe Christelike huwelike vandag behoort
te wees nie.
3 Die Algemene Sinode is daarvan oortuig dat die
historiese ontwikkeling van die huwelik in die Bybel
en in die geskiedenis vir ons duidelike riglyne bied
van wat 'n Christelike huwelik is: 'n vaste, formele
ooreenkoms tussen twee persone van die
teenoorgestelde geslag om hulle lewens in alle
opsigte met mekaar te deel in 'n lewenslange
verbintenis waarin seksualiteit 'n eksklusiewe
karakter dra, geseën of bevestig deur die kerk,
gesluit in die teenwoordigheid van getuies, sover
as moontlik in die gemeenskap van gelowiges en
verkieslik erken deur die staat as 'n wettige
huwelik.
4 Die Algemene Sinode oordeel dat, in die lig van
bostaande, gelowiges met reg die huwelik 'n gawe
van God noem en dat seksuele gemeenskap buite
so 'n vaste, formele verbintenis/verhouding nie aan
Christelike riglyne voldoen nie." [Besluiteregister
Algemene Sinode 2013 p 38.]
Twee:
Hieruit volg duidelik dat die huwelik die
unieke, Godgegewe ruimte is waarbinne seksuele
eenheid uitgeleef mag word.
Selfde geslag
verbintenisse voldoen nie aan hierdie riglyne nie.
30.10.3 Motivering Punt 30.10.1.2
Een:
Jakobus 3:1 "…julle moet weet dat ons
wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel
sal word."
Twee:
Voorbeelde van hierdie "hoër morele
eise" in die Kerkorde van die NG Kerk 2015
(Reglement 18) is die hantering van leraars wat
skuldig is aan owerspel of diefstal. Sulke persone
word "strenger geoordeel" as lidmate. Vir leraars
het dit groter gevolge – ook in terme van hulle
bediening.
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Drie:
Dit is dus redelik van kerkrade en lidmate
om te verwag dat hulle leraar aan hierdie hoër
morele verwagtings sal voldoen – ook in terme van
sy/haar verhoudings.

30.11 ALGEMENE
KERKVERBAND

Vier:
Kerkrade behoort duidelik uit te spel wat
hulle morele verwagtinge is oor alle ander persone
wat leiersposisies in die gemeente beklee.

Die Sinode besluit dat die Sinodale Diensraad
die rol van die Algemene Sinode as
kerkverband as 'n saak van prioriteit moet
aanspreek.
Alternatiewe
modelle
van
kerkverband
wat
waarde
toevoeg
tot
gemeentes
en
waarmee
lidmate
kan
identifiseer, moet ondersoek word.

30.10.4 Motivering Punt 30.10.1.3
Een:
In die gemeente word met nabyverhoudinge en vertroue gewerk. Dit word negatief
geraak deur besluite wat van ver af kom.
Twee:
Gemeentes neem hulle eie besluite oor
die pad wat met persone in selfde geslag
verhoudinge gestap word.
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SINODE

AS

30.11.1 Aanbeveling

30.11.2 Motivering
Dit word al hoe duideliker dat die huidige model
van Algemene Sinode-kerkverband nie meer werk
nie. Lidmate dring daarop aan dat hulle mening oor
geloofsake ook gehoor word. Hulle aanvaar nie
besluite wat van ver af kom nie. Daar het 'n
vertrouensbreuk tussen lidmate en die Algemene
Sinode ontstaan.
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31. NOMINASIEVORM VIR AFGEVAARDIGDES NA DIE SITTING VAN
DIE ALGEMENE SINODE 2016
Hiermee nomineer die Ring van ....................................................
as afgevaardigde na die sitting van die Algemene Sinode 2016.

vir .........................................................

Namens die Ring van

______________________________
Handtekening - skriba

GENOMINEERDE AS
Predikant
Ouderling
Diaken

Besonderhede:
Voorletters en Van:

___________________________________________________________________

Noemnaam:

___________________________________________________________________

Gemeente:

___________________________________________________________________

Posadres:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Telefoonnommer:

___________________________________________________________________

E-pos:

___________________________________________________________________

Ek aanvaar die nominasie en onderneem om DV die sitting van die Algemene Sinode 2016 by te woon.

______________________________
Handtekening
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32. Terugvoer oor die sitting

32. TERUGVOER OOR DIE SINODESITTING
32.1

Het die sinodesitting in die doel geslaag, naamlik dat jy 'n goeie geestelike ervaring gehad het
/ die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar het?
Glad nie

1

2

3

4

5

Ten volle

32.2
Het die sinodesitting in die doel geslaag, naamlik dat jy geleentheid gehad het om saam
oor groot en aktuele sake in die NG Kerk te besin, sodat die verwarring en ontsteltenis uit die weg
geruim kan word?
Glad nie

1

2

3

4

5

Ten volle

32.3
Het die sinodesitting in die doel geslaag, naamlik dat jy toegerus kon word om die Bybel
beter te kan hanteer ten opsigte van moeilike sake?
Glad nie

1

2

3

4

5

Ten volle

32.4
Het die sinodesitting in die doel geslaag, naamlik dat jy 'n opgewondenheid het om met
groter helderheid van jou roeping in gemeente te werk?
Glad nie

1

2

3

4

5

Ten volle

32.5
Het die sinodesitting in die doel geslaag, naamlik dat jy gretig is om aan die prioriteit-sake
van die Sinode deel te neem?
Glad nie

1

2

3

4

5

Ten volle

32.6
Het die sinodesitting in die doel geslaag, naamlik dat jy kon ervaar het dat eenheid tussen
afgevaardigdes gebou kon word, te midde van die diversiteit van sieninge en omstandighede van
gemeentes?
Glad nie
32.7

2

3

4

5

Ten volle

3

4

5

Ten volle

Was die tafelgesprekke sinvol?
Glad nie

32.8

1

1

2

Wat was die hoogtepunt van die sitting?
.......................................................................

32.9

Wat neem jy huistoe om met dié Lig na die gemeenskap te gaan?
.......................................................................
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33. BESKRYWINGSPUNT AAN DIE BUITENGEWONE VERGADERING
VAN DIE ALGEMENE SINODE
GEHOU TE WORD 7 TOT 10 NOVEMBER 2016 TE PRETORIA
33.1

EENHEID EN DIVERSITEIT

Die Oostelike Sinode loop reeds 'n lang pad met
die saak van selfdegeslagverhoudings en ons is
diep bewus van die diversiteit van beskouings
binne ons Sinode. Ons lê die volgende aan u voor
as getuienis en standpunte.
Op ons pad tot hier het ons daarin geslaag om ten
spyte van ons verskille mekaar vas te hou en
familie te bly wat vir mekaar omgee en ruimte
skep. Ons vorige besluite in 2003 en 2005 het
gespreek van hierdie gesindheid.

33.2
UITTREKSEL
UIT
DIE
STANDPUNTE EN BESLUITE VAN 2003
33.2.1

Saambindende Uitgangspunte

33.2.1.1 Die Sinode het met deernis geluister na
die verhale van lidmate van die Kerk wat hulleself
beleef as homoseksueel georiënteer en tegelyk die
begeerte het om hulle Christenskap binne die
geloofsgemeenskap van die Kerk uit te leef.
33.2.1.2 Die Sinode erken met spyt dat daar
dikwels in die verlede nie genoeg sensitiwiteit en
begrip vir die situasie van persone met 'n
homoseksuele oriëntasie binne kerklike geledere
was nie.
33.2.1.3 Die Sinode onderskryf die saambindende
uitgangspunte wat deur die Diensgroep vir
Homoseksualiteit geformuleer is, naamlik:
dat alle mense, ongeag oriëntasie, geslag, ras en
kulturele agtergrond met respek en medemenslike
liefde bejeën en behandel moet word;
en
dat persone wat verskillende standpunte oor
homoseksualiteit huldig, mekaar nie in die proses
van besinning sal verloor nie;
en
dat homoseksualiteit 'n komplekse aangeleentheid
is en dat mense dit verskillend beleef;
en
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dat alle mense onderworpe is aan die
gebrokenheid van hierdie sondige wêreld en 'n
behoefte het aan verlossing in Christus. Alle
mense moet streef na die heelheid in Hom.
33.2.1.4 Die Sinode oordeel dat alle mense
wat glo, hulle Christenskap in die kerk behoort uit
te leef, ongeag hulle seksuele oriëntasie.
33.2.2

Verskillende sienings

33.2.2.1 Die Sinode is nie eenstemmig oor die
manier waarop 'n homoseksuele oriëntasie
verstaan en hanteer behoort te word nie. Dit blyk
veral duidelik uit die twee teenstrydige verslae uit
die
geledere
van
die
Diensgroep
vir
Homoseksualiteit.
Sommige meen dat die
beoefening van homoseksualiteit sonde is en dat
die enigste aanvaarbare opsie 'n lewe van
seksuele onthouding (selibaat), of 'n verandering in
oriëntasie is, terwyl ander oordeel dat dieselfde
norme in 'n homoseksuele verhouding moet geld
wat in 'n heteroseksuele huwelik geld.
33.2.3

Proses

Punt ses: Die Sinode erken hiermee dat ons nie 'n
eenstemmige antwoord kan gee op 'n hoogs
ingewikkelde vraagstuk nie en oordeel dat die
proses van besinning met die oog op uiteindelike
besluitneming moet voortgaan. Die klem moet
egter verskuif na 'n ernstige poging om die
teenoorstaande standpunte op 'n eerbare en
verantwoordelike wyse nader aan mekaar te bring.
Die uitgangspunte bly steeds 'n ernstige en
afhanklike soeke na die wil van God en 'n
onvoorwaardelike liefde vir die medemens.
(...)
Punt agt: Die Sinode oordeel dat besinning oor die
manier waarop 'n homoseksuele oriëntasie deur
Christene hanteer behoort te word, nou doelgerig
op alle vlakke van die kerklike gemeenskap en
veral in gemeentes gevoer moet word.
33.2.4 IN 2003 HET DIE SINODE SY
AFGEVAARDIGDES HIEROOR GETOETS EN
DIE UITSLAG HIEROOR WAS SOOS VOLG
33.2.4.1 Die Kerk het reg opgetree deur
verskoning te vra vir gedrag in die verlede wat
mense met homoseksuele oriëntasie seergemaak
het.
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33.2.4.2 Die huwelik word gesien as 'n verbintenis
tussen een man en een vrou en huweliksluiting
tussen homoseksuele paartjies is glad nie
aanvaarbaar nie.
33.2.4.3 Die interpretasie van die Skrifgegewens
oor homoseksualiteit skep probleme. Hieroor
bestaan daar standpunte wat teenoorstaande pole
verteenwoordig.
33.2.4.4 Die term “seksuele oriëntasie” wat in die
gesprek oor homoseksualiteit gebruik word, vra
verdere verheldering wat navorsing oor die
oorsake vir homoseksuele gedrag, verhoudings en
deelname aan die geloofsgemeenskap insluit.

33.3
IN 2005 IS DIE VOLGENDE
STANDPUNTE GEFORMULEER
33.3.1 Die Sinode onderskryf die evangelieboodskap dat die genade van die Here vir elkeen
geld.
33.3.2 Die Sinode bevestig dat lidmaatskap op
grond van 'n persoon se geloofsverklaring berus.
33.3.3 Die Sinode bevestig dat die huwelik
Skriftuurlik gesien word as 'n verbintenis tussen
een man en een vrou.
33.3.4 Die Sinode verklaar dat huweliksluiting
tussen homoseksuele paartjies glad nie Bybels
aanvaarbaar is nie.
33.3.5 Die Sinode erken dat die Skrif-gegewens
oor homoseksualiteit verskillend vertolk word.
33.3.6 Die Sinode verklaar dat dit die Sinode se
oorheersende standpunt is, dat die beoefening van
homoseksualiteit teen die leer van die Bybel is.
33.3.7 Die Sinode versoek verdere opheldering
oor die term “homoseksuele oriëntasie,” wat in die
gesprek gebruik word. Dit sluit ook navorsing oor
die oorsake vir homoseksuele gedrag, en die aard
van homoseksuele verhoudings in.
33.3.8 Die Sinode verseker homoseksuele
persone van die NG Kerk se op opregte pastorale
bewoënheid en verklaar dat alle mense hartlik
welkom in ons gemeentes is. (VOORSTEL
TWAALF – goedgekeur)
33.3.9 Die Sinode verklaar dat homoseksuele
gedrag teen die leer van die Bybel is. (VOORSTEL
SEWENTIEN – goedgekeur)
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33.3.10 Die Sinode versoek dat vir enige
voortgaande besinning ingevolge punte 33.3.5 en
33.3.7 homoseksuele mede-gelowiges wesenlik
deel van die proses sal wees. (VOORSTEL
AGTIEN – goedgekeur)
33.3.11 Die Sinode verklaar:
33.3.11.1 Ons is deel van die familie van
Christus. Ons verskil tans nog oor hoe om gelowig
na te dink oor homoseksualiteit. Ons stem wel
saam dat alle mense in die Kerk welkom is. Ons
stem ook saam dat ons sag met mekaar moet
wees en nie te vinnig moet oordeel nie. Wat
verkeerd is, kan egter nie goedgepraat word nie.
33.3.11.2 Ons verskil oor hoe om die Bybel te
verstaan. Vir die meerderheid van ons
afgevaardigdes, gemeentes en lidmate is die
Skrifgegewens duidelik teen enige homoseksuele
dade. Hierdie lidmate glo dat ons die Bybelwoorde
sal verswak en God se heiligheid oneer sal
aandoen, as ons enigsins homoseksuele dade
goedpraat.
33.3.11.3 Vir 'n minderheid van afgevaardigdes,
lidmate en gemeentes is dit nie duidelik hoe die
Skrifgegewens toegepas moet word nie. Hierdie
lidmate wil graag langer nadink oor hoe ons die
Bybeluitsprake oor sake soos hierdie in nuwe tye
moet verstaan en toepas.
33.3.11.4 As familie wil ons aan mekaar vashou,
want ons het mekaar nodig. Die Gees is immers
aan ons almal saam gegee. Ons aanvaar mekaar
se goeie trou in hierdie saak. Trouens, die
hantering hiervan het 'n openbare toets van liefde
geword. Ter wille van God se eer gaan ons hierin
slaag. (VOORSTEL TWINTIG – goedgekeur)

33.4
DIE 2015 BESLUITE
SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

OOR

33.4.1 Na aanleiding van die 2015 besluite oor
selfdegeslagverhoudings
het
die
Sinodale
Diensraad op verskillende maniere vir leraars,
gemeentes en ringe terugvoer gevra oor die
besluite. Daar is ook twee konsultasies met leraars
gehou om hulle terugvoer te kry.
33.4.2 Die meeste kerkrade en ringe se
terugvoer oor die besluite was negatief, maar daar
was ook 'n aantal gemeentes en leraars wat
positief was oor die besluite of nie 'n probleem
daarmee gehad het nie. Dit is kenmerkend van die
diversiteit wat ons weet in die Sinode bestaan.

185

33. Beskrywingspunt aan die Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode 2016

33.5

SINODESITTING 2016

Tydens die sinodesitting van 23 tot 26 Oktober
2016 is die saak weer op die Sinode se tafel
geneem.
Die volgende standpunte en aanbevelings is van
gemeentes en individue ontvang. Dit het voor die
Sinode gedien en word na die Algemene Sinode
deurgestuur:
33.5.1 Die Sinode bevestig die besluite van
2003 en 2005 rakende homoseksualiteit en stuur
dit na die Algemene Sinode (E Immelman & Y
Steenkamp en L Bosman).
33.5.2 Die Sinode versoek die Algemene
Sinode
om
die
besluit
oor
selfdegeslagverhoudinge te herroep in die lig
van die feit dat die vergadering nie getrou was aan
'n vorige besluit van 2004 [Algemene Sinode
Besluiteregister 2004 p 428] om eers met
gemeentes in gesprek te gaan voordat 'n
sensitiewe besluit geneem word nie, en dat die
besluite
van
2007
en
2013
oor
selfdegeslagverhoudings as die standpunt van die
NG Kerk sal geld. (B van Graan & J van Rooyen;
LPJ Cloete & H van Blerk; J Smook & C Pretorius;
JF Malan & JPT Koen; P Momberg & EF du Toit;
WJ Nortjé & AM Preller en W Smit & R Meyer).
33.5.3 Die Sinode bevestig dat “slegs die
verbintenis van een man en een vrou as ‘'n
huwelik beskou word” (Algemene Sinode 2015)
en dat “seksuele gemeenskap buite so ‘'n vaste,
formele verbintenis/verhouding nie aan Christelike
riglyne voldoen nie” (Algemene Sinode 2013) (J
Smook & C Pretorius).
33.5.4 Die Sinode versoek dat daar herbesin
moet word oor seks binne en buite die huwelik.
Daar blyk 'n dubbele standaard geskep te word
tussen homo- en heteroseksuele predikante.
Indien 'n burgerlike verbintenis nie 'n huwelik is nie
(soos die 2015 besluit dit stel), val seks binne so 'n
verbintenis of selfdegeslagverhouding buite die
aanvaarbare grense wat die sinode self gestel het
op grond van Bybelse riglyne (B van Graan & J
van Niekerk).
33.5.5 Die Sinode bevestig die oortuiging dat
die Bybel hoër morele eise aan leiers stel
(Jakobus 3:1) en soos wat dit neerslag vind in die
Kerkorde. Daarom kan geen persoon wat in 'n
saamwoon-verhouding of 'n "ander formele
verbintenis/verhouding"
(bv
'n
burgerlike
verbintenis) staan, as leraar dien of tot die
bediening toegelaat word nie. Dieselfde seksueel
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etiese
vereistes
wat
aan
ongetroude
heteroseksuele predikante gestel word, word ook
aan homoseksuele predikante gestel (J Smook, C
Pretorius; B van Graan & J van Rooyen).
33.5.6 Kerkrade besluit self oor die vereistes
waaraan ander leiers in die gemeente moet
voldoen en vervat dit in ‘'n beleidsdokument (J
Smook, C Pretorius).
33.5.7 Die Algemene Sinode word versoek om
beleidsbesluite oor pastorale kwessies in die
hande van gemeentes te los en nie beleidsbesluite
hieroor te neem sonder konsultasie nie (AJ van
Rooyen & EC le Roux).
33.5.8 Die Algemene Sinode word versoek om
riglyne in verband met die pastorale versorging
van homoseksuele lidmate daar te stel sodat
hierdie lidmate nie marginalisering, verwerping of
veroordeling sal beleef nie (B van Graan & J van
Rooyen).
33.5.9 Die Sinode versoek dat die gesprek
hieroor sal voortgaan en nie uitgerangeer sal word
nie (LPJ Cloete, H van Blerk).
33.5.10 Die Oostelike Sinode stuur hierdie
besluite deur met die bewustheid dat daar nie in
die Sinode eenstemmigheid hieroor is nie. In ons
familie is daar ook ander standpunte en die Sinode
wil duidelik ons waardes van eenheid te midde van
diversiteit onderstreep.
Die volgende voorstelle in verband met die
kerkverband is ook geformuleer.
33.5.11 Die Sinode besluit dat die Sinodale
Diensraad die rol van die Algemene Sinode as
kerkverband as 'n saak van prioriteit moet
aanspreek. Alternatiewe modelle van kerkverband
wat waarde toevoeg tot gemeentes en waarmee
lidmate kan identifiseer, moet ondersoek word (P
Momberg & EF du Toit; WJ Nortjé & AM Preller).
33.5.12 In die lig van die gesprek oor
selfdegeslagverhoudings wil ons voorstel dat die
Algemene Sinode sy samestelling prinsipieel sal
hersien (AJ van Rooyen & EC lê Roux).
33.5.13 Afgevaardigdes na die Algemene Sinode
moet hulle mandaat van hul Sinodes na die
Algemene Sinode neem en dan besluite onder
leiding van die Heilige Gees en in konsensus
neem (C Pretorius & CJJ Muller).
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33.5.14 Ons
verseker
die
Buitengewone
Algemene Sinode van ons getroue voorbidding (L
Westhof & R de Jager).

Handelinge 2016

187

Vergaderingnotule – 23 Oktober 2016

NOTULE VAN DIE SEWENTIENDE VERGADERING VAN DIE
OOSTELIKE SINODE WAT VANAF
SONDAG 23 OKTOBER 2016 TOT WOENSDAG 26 OKTOBER 2016
GEHOU IS
Met die Lig na die Gemeenskap .......
Die sitting vind by die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld plaas.
Daar word van die verslae in geheel kennis geneem, dit word nie punt vir punt hanteer nie.
Slegs die fokuspunte van verslae word uitgelig en aangevul met Powerpoint aanbiedings.
Die vergadering geskied volgens drie duidelike formate, naamlik: Inligtingsformaat, Konferensieformaat en
Besluitnemingsformaat
Stemming geskied deur die opsteek van kleurkaarte. Groen – ten gunste van, rooi – daarteen, geel – nie
gereed vir die besluit nie. Persone kan ook kommentaar op 'n Indekskaart skryf. Hierdie Indekskaarte word
daarna deur die Sinodale Diensraad hanteer. Indien stemme getel moet word, vind 'n eerste telling aan tafel
plaas, waarna die Notulediensspan die syfers saamvoeg.
Ter wille van die familie-wees word die noemname gebruik. Nommers wat gebruik word, stem ooreen met
die Agenda en Handelinge.
Die Tafeltente wat gebruik word, word telkens in 'n blokkie aangedui.

SONDAG 23 OKTOBER 2016
NAMIDDAGSITTING
SESSIE EEN
Die Sinodale Diensraad lei die sinodesitting
Die Voorsitter van die Sinodale Diensraad, Dirkie
van der Spuy, heet almal om 17:00 by die
sinodesitting welkom aan die hand van Tafeltent
1.Een
Tafeltent 1.Een
Welkom by sinodesitting 2016
Met die Lig na die Gemeenskap
Dirkie van die Spuy lees Handelinge 15 vers 24 tot
28 in aansluiting by die doel van die sitting en doen
'n gebed waarna die Sinodelied gesing word.
Tafeltent 1.Twee verwoord die teksvers
Tafeltent 1.Twee
Handelinge 15 vers 24 tot 28
… verwarring … ontsteltenis …
… eenparig … toewyding …
… Die Heilige Gees en ons het besluit …
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Pieter Conradie, die Ondervoorsitter van Pierre
van Ryneveld se gemeenteraad, heet die
afgevaardigdes welkom in hulle sentrum.
Die afgevaardigdes word genooi om sake waaroor
hulle dankbaar is op die pers jakarandas te skryf
en op die boomsketse teen die mure te plak.
--ooOoo--

1.

WIE

IS

DIE

SINODE-FAMILIE

(Bladsy 15 tot 22) en

23.

VOLLEDIGE

REGISTRASIELYS

(Bladsy 164 tot 167)

1.5

KONSTITUERING

Die Uitvoerende Amptenaar, Henry van der Schyff,
gee 'n oorsig oor die gemeentes en
afgevaardigdes na die sinodesitting. Daarna lê hy
die getal afgevaardigdes voor, wat tydens
registrasie aangemeld het.
Die volgende afgevaardigdes is teenwoordig:
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Alkmaar
Johannes van der Merwe

Goedgegun-Swaziland
Johan Malan
Jozua Scheepers

Amersfoort
Simon van den Heever

John Goodwin

Amsterdam
Carl Schunke

Willem de Waal

Gravelotte

Badplaas
Marius Janse van Vuren
Barberton
Andreas van Rooyen

Dawid Spangenberg

Belfast
Ben Blom
Jan Potgieter

Christo Holtzhausen
John Stevens

Blinkpan
Carine Botha

Groblersdal
Hendrik Groenewald

Hoffie Sutherland

Hazyview
Sterns Pretorius
Nadia Schwirzer

Ben Swart
Charlotte van Leeuwen

Hendrina
Kampersrus
Pieter Dorey

Frik Coetzee

Marius Smit

kerksondermure
Colin Smith
Fanie Venter

Carla Pretorius
Carl du Preez

Johan Koen

Kloofsig

Rene Taljaard

Breyten

Bronkhorstspruit
Tertius Erasmus

Graskop
Thabo Pienaar

Albert Verster
Burgersfort
Johan Koen
Carolina
Thinus Prinlsoo

Natie Coetzer

Komatipoort
Willem Nortjé
Arrie Preller

Dirkie Jacobs

Henty van der Bank
Krielpark

Chrissiesmeer
Gerrit Theron
Debruinpark-Ermelo
Dif Ehlers
Herman Matthee
Dennesig
Marnus Geyser
Doornkloof
Emile Rademeyer

Braam Steenkamp

Krugerwildtuin
Carl Louwrens

Jaco Pieters

Laeveld

Cobie Kemp

Ligkruis
Pierre Momberg

Christa Hoffmann

Elize Cilliers

Daleen Sutherland

Elarduspark
Maartje van der Westhuizen
Leon Westhof

Jurgens Maartens
Gerhard Olivier

Ermelo
Jaco van Niekerk
Gerrit Vosloo

Ria van der Merwe
Ethél Zeelie

Ermelo-Oos

André Vermeulen
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Letsitele
Elbert de Kock

Lux Mundi
Lourens Bosman
Frikkie Coetzee
Johan Taute
Lydenburg
Christie Smit
Lydenburg-Suid
Fred Wilson

Rudi de Jager
Dawie Klopper

Gustav Trümpelmann

Etienne Valentine
Johan Gerber
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Lynnwoodrif
Johan Bosman
Janet Cruywagen
Jorrie Potgieter

Albert Grobbelaar
Elsa Kruger-Cloete
Johan Potgieter

Lyttelton
Eduan Naudé
Yolande Steenkamp

Jaap Gerenger
Christell Korff

Lyttelton-Noord
Ernie Blignaut
Lyttelton-Oos
Freddie Schoeman
Lodewyk Sutton

Madelaine Steyn
Jaco Venter
Bianca van Graan

Malelane
Natasha Nel
Uli Trümpelmann

Johan Nel
Louis Raath

Marble Hall
Albert Venter

Chris Buys

Meyerspark
Christiaan Ackermann
Izak Liebenberg
Niekie Rothmann

Dries du Toit
Dirk Loubser
Gerrie Venter

Nelspruit-Suid
Carel Pienaar
Louis Pienaar
Jean Strydom

Tiaan Pretorius

Nelspruit-Westergloed
Eliska Muller
Louis Kotze

Nooitgedacht
Kobus Mey

Stien van Zyl

Ohrigstad
Giepie Peens

Anton van Rooyen

Olifantsfontein
André Kok

Danie de Beer

Paardekop
Pieter Marx
Phalaborwa
Carl Schoeman
Otto van Heerden
Pierre van Ryneveld
Henk Janse van Rensburg
Ryno Meyer
Jan Venter

Cornelia Heyns
Deon Nieuwoudt

Frans Esterhuyse
Willem Steyn

Middelburg, Transvaal
Anton Kemp
Gideon du Plessis
Jaco van Rooyen
Piet Kruger

Piet Retief
Hancke van Blerk

Prof Laubscher

Middelburg-Kanonkop
Casper Booy
Dobbie Booy

Premiermyn
Charl Bredell

Japie Meyer

Middelburg-Suid
Kobus de Leeuw
Rika van Vuren
Wielie van Wyk

Pretoria-Faerie Glen
André Fitzgerald
Henry van der Schyff

Midrand
Erik Immelman
Moreletapark
Pieter Badenhorst
Janlu Kuyler
André Peasley
Dirkie van der Spuy
Morgenzon
Dion van Dyk
Nelspruit
Jaco Strauss
Stephan van Greunen
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Nellie Badenhorst
Loek Hugo
Monica Jenkins
Johan Wassenaar

Pretoria-Garsfontein
Gavin Meistre
Johan van der Merwe

Isabella Carstens
Magda Stander

André Nagel
Pretoria-Oosterlig
Neels Müller
Johann Andersen
Johann Smook
Rayton
Chris Lötter

Irma de Graaff
Fouché van Tonder
Friederike Mars

Etienne Koekemoer

Rietkuil
Roossenekal
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Sabie
Erik Brits

Johann Voges

Silvertonkruin
Vanwyk Fischer

Willem Smit

Skuilkrans
Gerrie Cilliers
Johan Louw
Hubert Thompson
Tygerpoort
Karin Steyn
Zander van der Westhuizen

Elize Bezuidenhout
Francois Retief

Tzaneen
Chris Zietsman

Carel Mouton

Tzaneen-Wolkberg
Adriaan van Tonder

Mias Rossouw

Valleisig
Piet Marais

Pieter Keulder

Verskoning – afgevaardigdes – hele sitting
Alkmaar – Frank Erasmus
Debruinpark-Ermelo – Monty Ritson
Gravelotte – Cobus van Jaarsveld
Kloofsig – Petro du Toit
Krugerwildtuin – Piet van Wyk
Lynnwoodrif – Chris Malan
Lyttelton – Danie Langner
Moreletapark – Willem Badenhorst
Moreletapark – Pieter Breytenbach
Moreletapark – Elton du Preez
Moreletapark – Manie Groenewald
Moreletapark – Konrad Keyser
Moreletapark – Izak Sadler
Nelspruit-Suid – Tobie Pretorius
Verskonings – afgevaardigdes Sondag
Krielpark – Ernst Breet
Pretoria-Garsfontein – Jaco Barnard
Pretoria-Oosterlig – JI de Wet
Rietkuil – Hennie de Vos
Rietkuil – Freddie Janse van Rensbrug
Getal

Volksrust
Uit die 266 afgevaardigdes is 194 teenwoordig. Dit
is meer as tweederdes (179) van die
afgevaardigdes (Punt 3.1.3 van die Reglement vir
Orde).

Wakkerstroom
Pieter Malherbe

Pieter van Niekerk

Witbank
Peet Boshoff

Koos Lübcker

1.5.6

Witbank-Klipfontein
Louis Cloete
Marius Nel

Elma Cloete
Anet Jansen

1.5.6.1 Die Voorsitter bevestig dat die aantal
afgevaardigdes wat geregistreer het, meer is as
tweederdes van die getal afgevaardigdes.

Witbank-Panorama
Willem Esterhuizen

Johan du Preez

1.5.6.2 Die Voorsitter verklaar die sinodesitting
as wettig gekonstitueerd.

VERKLARING

Witbank-Suid

--ooOoo-Chrisjan Boshoff
Ander persone teenwoordig

Witbank-Vallei
Hannes Grobler

Hugo Carelse

Witrivier
Jurgens de Jager
Eddie le Roux

Antoinette Bester
Jorina Schutte

Waarnemers
Pretoria-Garsfontein – Ian Stanton

Teologiese Opleiding
Nelus Niemandt

Besoekers
Kerkbode – Neels Jackson
--ooOoo--

Verskoning – gemeentes
Kragveld
Machado-Boven
Merlindale
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2.
ONS SAAMWEES AS SINODEFAMILIE (Bladsy 22 tot 27)

SONDAG 23 OKTOBER 2016
AANDSITTING

Henry van der Schyff lig die fokuspunte uit oor die
denke van die Sinode oor sinodesittings.

Die sitting hervat om 18:45.

--ooOoo--

3.
DIE ONTWERP VAN HIERDIE
SAAMWEES (Bladsy 28 tot 33)

Lourens Bosman neem oor as Voorsitter. Hy heet
almal na ete welkom.
Lied 205 word gesing.
--ooOoo--

Henry van die Schyff lig die fokuspunte van die
verslag uit. Dit beskryf die doel van die Sinodale
Diensraad met die sitting.
Hy tref ook praktiese reëlings en wys op die
veranderinge in die program.
Die Voorsitter bedank die Ontwerpspan vir die
werk.
--ooOoo--

NAGMAALSDIENS
Lourens Bosman vra Dirkie van der Spuy om die
Nagmaalsdiens te lei.
Die predikante wat gedurende die volgende termyn
aftree-ouderdom bereik, word genooi om aan tafel
te sit. Hulle is: Gerrit Theron – Chrissiesmeer,
Piet Marais – Valleisig, Henry van der Schyff –
Uitvoerende Amptenaar, Wielie van Wyk –
Middelburg-Suid en Albert Venter – Marble Hall.

GROET AAN TAFEL
Lourens Bosman, die Ondervoorsitter van die
Sinodale Diensraad, reël dat die afgevaardigdes
mekaar aan tafel ontmoet. Die tafelleiers stel
hulleself bekend en Tafeltent 1.Drie word hanteer.

Die
prediking
word
aangeheg
WOORDVERKONDIGING.

as

24.

Die teks vir die prediking is op Tafeltent 2.Een
Tafeltent 2.Een

Tafeltent 1.Drie
Die tafelleiers stel hulleself bekend.
Stel julleself nou almal aan mekaar voor:
jou naam, watter werk jy doen, wat jou gesinsopset
is.
Van watter gemeente kom jy en wat is jou rol in die
gemeente?
Waarop is jy trots en dankbaar van jou gemeente?
Nota aan tafelleiers: Net een en 'n half minuut persoon
asseblief

--ooOoo--

Filippense 2 vers 15 en 16
15
Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg
bly, onberispelike kinders van God te midde van
ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op
as ligdraers in die wêreld
16
deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal
ek op die dag van Christus se koms rede hê om
trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie
verniet ingespan het nie en nie verniet
geswoeg het nie.
Tydens
die
Woordverkondiging
word
Tafelgesprekke gevoer oor Tafeltent 2.Twee

VERDAGING
Tafeltent 2.Twee
Dirkie van der Spuy heet besoekers welkom en
nooi hulle om saam te eet.
Ouderling Piet Kruger van Middelburg,Tvl doen 'n
tafelgebed.
Hy was een van die twee niegelegitimeerde lede van die Sinodale Diensraad.
Die sitting verdaag om 18:00 vir 'n ligte aandete.
--ooOoo--

192

Hoe lyk die wêreld?
Hoe moet die Kerk lyk?
Wat is die Kerk se roeping?
Lourens Bosman bedank Dirkie van der Spuy vir
die Nagmaalsdiens, sowel as die besoekers wat
teenwoordig was.
--ooOoo--
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16.
IN MEMORIAM en 27. IN
MEMORIAM TWEE (Bladsy 116 tot 123 en
174)
Henry van der Schyff noem elk van die predikante
wat in die Agenda beskryf word.
Bykomende inligting word oor emeritus Jan Human
voorsien.
Die vergadering staan op en betoon in stilte eer
aan die sewe persone se nagedagtenis.
--ooOoo--

VOORBIDDING EN VERDAGING
Lourens Bosman bedank die afgevaardigdes vir
die eerste dag.
Lourens Bosman reël dat die afgevaardigdes om
die tafels voorbidding doen vir die land, die
ekonomie, reën, universiteite en die sinodesitting.

Hierna spreek Lourens Bosman die seën uit.
Die sitting verdaag om 20:30.
--ooOoo--

PRAKTIESE REËLINGS
Henry van der Schyff tref 'n aantal reëlings oor die
program van die volgende dag.
--ooOoo--
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MAANDAG 24 OKTOBER 2016

EERSTE OGGENDSITTING
SESSIE DRIE
Die Voorsitter, Dirkie van der Spuy, heet almal om
09:00 welkom.
Hy heet Nelis Janse van Rensburg welkom. Hy is
die Voorsitter van die Moderamen van die
Algemene Sinode.
Tafeltent 3.Een pryk op die tafels.

Witbank-Suid – Frans Steenkamp
Witbank-Suid – Louis van den Berg
Witbank-Suid – Maans van Zijl
Wysiging
Premiermyn – Butch Roos in plek van Japie Meyer
--ooOoo-TERUGVOER
Francois Retief, sameroeper van die tafelleiers gee
'n samevatting van die tafelleiers se kommentaar
oor Dag Een van die sitting.

Tafeltent 3.Een
Sinodesitting 2016

--ooOoo--

Met die Lig na die gemeenskap…

Kerkverband

Die Voorsitter doen 'n gebed.
--ooOoo-PERSONEEL

GESPREK AAN TAFEL
Lourens Bosman reël dat die familienuus om die
tafels gedeel word en dat voorbidding gedoen
word.
Tertius Erasmus lei die samesang.
--ooOoo--

Laat registrasie
Doornkloof – Chris Swart
Elarduspark – Alex Clark
Elarduspark – Danie Vermaak
Gravelotte – Chris Gerber
kerksondermure – Teodor van der Spuy
Krielpark – Ernst Breet
Laeveld – Tinus Pretorius
Laeveld – Dewald Vermaak
Lux Mundi – Sebastiaan van Dyk
Middelburg-Suid – Hardus van Niekerk
Moreletapark – Manie Botha
Moreletapark – Greta Serfontein
Moreletapark – Sarel Visser
Morgenzon – Ria Lombard
Nelspruit – Anru Liebenberg
Pretoria-Garsfontein – Jaco Barnard
Pretoria-Oosterlig – Anton Badenhorst
Pretoria-Oosterlig – JI de Wet
Rietkuil – Hennie de Vos
Rietkuil – Freddie Janse van Rensburg
Skuilkrans – Lieze Meiring
Skuilkrans – Nico Swart
Tygerpoort – Ulrich Ohlhoff
Valleisig – Benja Ferreira
Valleisig – Dewald Niemandt
Valleisig – Johann Vermeulen
Witbank – Jim de Villiers
Witbank – Izaäk Kriel
Witbank-Suid – Marais Hendriksz
Witbank-Suid – Jossie Roux
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5. KERKVERBAND VIR ONS TYD (Bladsy
38 tot 45)
Nelis Janse van Rensburg hanteer die aanbieding.
Tafeltent 3.Twee word bespreek.
Tafeltent 3.Twee
Een: Vertel vir mekaar verhale waar 'n verhouding
met 'n ander denominasie getuienismoontlikhede
ontsluit het.
Twee: Watter moontlikhede en geleenthede is daar
in jou plaaslike konteks om met ander
denominasies sinvol saam te werk en te getuig?
Drie: Hoe dink jy kan die algemene sinode meer
deelnemend besluite neem?
Terugvoer van tafels 1, 9, 17 en 25 vind plaas.
Nelis Janse van Rensburg doen 'n samevatting
van die gesprek en die Voorsitter bedank hom vir
die aanbieding.
--ooOoo--
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6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49)
Johan van der Merwe hanteer die wyse waarop die
verkiesingsproses verloop.

Tafeltent 4.Twee
1. Wat kan veroorsaak dat missionaliteit net 'n
teologiese gesprek bly en nie in die lewe van
lidmate grondvat nie?

--ooOoo--

2. Wat is die belangrikste bedieningsaanpassings
wat leraars sal moet maak om missionaliteit 'n
gemeentelike werklikheid te maak?

Dirkie van der Spuy stel Henry van der Schyff aan
die woord om reëlings te tref.

3. Wat is die belangrikste aspek van gelowige –
wees wat verryk of verruim moet word, om
missionaliteit 'n gemeentelike
werklikheid te maak?

Die sitting verdaag om 11:00 vir tee.

Tafels 2, 10, 18 en 26 lewer terugvoer.

Nominasies sluit om 12:00

VERDAGING

--ooOoo--

Nelis Janse van Rensburg doen 'n samevatting
van die gesprek.

MAANDAG 24 OKTOBER 2016
TWEEDE OGGENDSITTING
SESSIE VIER

Die Voorsitter bedank hom vir sy aanbieding en
wens hom sterkte toe vir die buitengewone sitting
van die Algemene Sinode.

Die sitting hervat om 11:30.

--ooOoo--

Dirkie van der Spuy heet almal welkom.
VERDAGING
Tafeltent 4.Een toon die sessie se tema.
Die Voorsitter heet Henda van der Merwe,
Direkteur van die CMR Gauteng-Oos welkom.
Andries Louw betrokke by Oostra word ook
verwelkom.

Tafeltent 4.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap…

Missionaliteit

Na 'n tafelgebed deur Johan van der Merwe
verdaag die sitting om 13:00 vir middagete.

--ooOoo---ooOoo-PERSONEEL
Laat registrasie
Tygerpoort – Wilhelm Steyn
--ooOoo--

7. MISSIONALITEIT (Bladsy 50 tot 55 en 158
tot 163)
Dirkie van der Spuy stel Nelis Janse van Rensburg
aan die woord.
Nelis Janse van Rensburg doen die aanbieding
oor missionaliteit as een van die twee fokusse van
die Moderamen van die Algemene Sinode.
Tafelgesprekke vind plaas oor Tafeltent 4.Twee

Handelinge 2016

MAANDAG 24 OKTOBER 2016
EERSTE MIDDAGSITTING
SESSIE VYF
Die sitting hervat om 14:00.
Dirkie van der Spuy heet almal na etenstyd
welkom.
Susan Louw, Direkteur van die CMR Mpumulanga
word welkom geheet. Sy het reeds die sessie voor
etenstyd bygewoon.
Dewyk Ungerer en Paul Grobler van die
Noordelike Sinode word ook verwelkom. Dewyk
Ungerer is die Voorsitter van die Moderamen en
Paul Grobler is die Direkteur.
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Die CMR Gauteng-Oos se werksaamhede word
deur 'n video uitgebeeld.

Tafelten 5.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die Gemeenskap .... Missionaliteit

Eddie le Roux en Susan Louw stel die werk van
die CMR Mpumalanga bekend.

'n Lied word gesing.

Tafelgesprekke vind oor Tafeltent 5.Twee plaas.
--ooOoo--

Tafeltent 5.Twee
Daar is verskillende plekke waar gemeentes op
hulle missionale reis kan wees.....

PERSONEEL
Laat registrasie

Waarmee is julle gemeente besig?
Hendrina – Tielman Roux
--ooOoo--

6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) – vervolg
6.4.2.7 Verkiesing van die Voorsitter

Hoe kan die Sinode julle ondersteun om met die
Lig na die wêreld te beweeg?
Terugvoer vind op Indekskaarte plaas.
9.1.7 Aanbeveling – goedgekeur deur die
opsteek van kleurkaarte

Hulle is Lourens Bosman, Freddie Schoeman en
Dirkie van der Spuy.

Die Sinode aanvaar die vier uitgangspunte in
verband
met
gemeentes,
fasilitering,
geloofsvorming en leiers as basis vir die
voortsetting van die fokus op missionale
transformasie.

'n Eerste stemming vind plaas.

Dit is:

Elke tafel tel die stemme van die tafel.

Een: Ons wil graag meer gemeentes intrek by
hierdie groot, wêreldwye beweging. Ons het geleer
dat gemeentes wat op hulle eie moet voortgaan,
dikwels moedeloos word. Ons netwerke is daar
om te ondersteun, toe te rus en te bemoedig.

Johan van der Merwe stel die persone voor wat as
Voorsitter genomineer is.

--ooOoo--

9.
SINODALE DIENSRAAD (TWEE)
NETWERKE (Bladsy 70 tot 77)
Lourens Bosman lig die fokuspunte van die verslag
uit.
Carl Louwrens vertel van die werk van die
Projekspan vir Klein Gemeentes. 'n Video word
vertoon van 'n gesprek tussen Gerrit Vosloo van
die Projekspan en Carine Botha van Blinkpan.
Johan Koen lig die werk van die Projekspan vir
Missionale Gemeentes toe.
Hendrik Groenewald van Groblersdal en Willem
Esterhuizen van Witbank-Panorama deel van die
hoogtepunte van hulle gemeentes se verhale.
Lourens Bosman bedank die Projekspanne vir die
werk.

Twee: Ons sien al duideliker dat die fasilitering
van 'n strategiese beplanning gemeentes help om
koers te kry. Ons is van mening dat dit groter plek
moet kry in die werkswyse vorentoe.
Drie:
Die geloofsvorming van lidmate en
missionale strategie mag nie van mekaar
losgemaak word nie. Die Sinode kan baie doen
om gemeentes te help om in albei hierdie
dimensies te groei.
Vier: Ons sal leiers moet toerus om verandering
te lei. Die lei van verandering vra vir bepaalde
leierskapsvaardighede en die Sinode kan baie
doen om predikante hiermee te help.
Dirkie van der Spuy bedank Lourens Bosman vir
die aanbieding.
--ooOoo--
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Lourens Bosman neem as Voorsitter oor. Hy heet
ds Freek Swanepoel welkom. Hy was die tweede
Voorsitter in die geskiedenis van die Sinode.

Johan van der Merwe lig punt 8.22 toe.
8.22.9 Aanbevelings – goedgekeur,
gewysig in verband met Bepaling 24.5.1.

soos

--ooOoo--

8. SINODALE DIENSRAAD (EEN) EIE
WERKSAAMHEDE (Bladsy 56 tot 69)
Dirkie van der Spuy lig die fokuspunte van die
verslag uit.
Familiereëls 2014
'n Predikant wat emeriteer, word van die
betrekking tot die gemeente of kerkverband
onthef nadat die ring of Sinodale Diensraad
gekontroleer het of daar aan al die
kerkordelike vereistes voldoen is. 'n Akte
van Emeritaat word deur die ring uitgereik.

Bepaling
4.3

voeg by
mediese sertifikate van twee geneeshere
ter stawing van geskiktheid
Verkiesing van kerkraadslede geskied
tydens 'n kerkraadsvergadering waarvan
op twee opeenvolgende Sondae by die
erediens(te) kennis gegee is.
Die bevestiging geskied tydens 'n erediens.
Die bevestiging vind plaas deur 'n
predikant van die gemeente of die
konsulent of 'n ander predikant in die
kerkverband deur die kerkraad of die
konsulent daartoe versoek.
Kerkraadsbesluite is na afloop van die
vergadering vir gemeentelede beskikbaar.

5.1.1
wysig
8.1

verkort
11.2
voeg in

13
wysig

Die ringsdiensraad plus sekundi dien as die
Ring se ondersoek-/appèlliggaam.

24.5
wysig

8.22.9.1 Die Sinode keur die wysigings aan die
Familiereëls goed.
8.22.9.2 Die Sinode besluit dat
wysigings dadelik van krag word.

hierdie

Familiereëls 2016
'n Predikant wat emeriteer, word van die
betrekking tot die gemeente of kerkverband
onthef nadat die ring of Sinodale Diensraad
gekontroleer het of daar aan al die kerkordelike
vereistes voldoen is. 'n Akte van Emeritaat
word deur die ring of Sinodale Diensraad
uitgereik. Die oorhandiging kan deur die
kerkraad waargeneem word
'n mediese sertifikaat, deur 'n geneesheer
uitgereik, ter stawing van geskiktheid,
Verkiesing van kerkraadslede geskied tydens 'n
kerkraadsvergadering.

Die bevestiging geskied tydens 'n erediens met
gebruikmaking van die Formulier vir
Bevestiging van Ouderlinge en Diakens. Die
bevestiging vind plaas deur 'n predikant van die
gemeente of die konsulent of 'n ander predikant
in die kerkverband deur die kerkraad of die
konsulent daartoe versoek.
Kerkraadsbesluite word na afloop van die
vergadering vir gemeentelede beskikbaar
gestel (Kyk Reglement 19, Reglement vir
Appèl of Beswaar).
Ter verduideliking sal 'n voetnota, wat sê dat 'n
gemeente byvoorbeeld sou kon afkondig dat die
kerkraadsnotule ter insae in die kerkkantoor of
op die webwerf beskikbaar is, ingevoeg word.
24.5.1 Die ringsdiensraad (bestaande uit 'n
minimum van drie lede, indien nodig deur die
sekundi aangevul) plus twee lede deur die
Sinode aangewys, dien as die Ring se
gevolmagtigde
tugliggaam.
(Vergelyk
Reglement 18, punt 2.4.)
24.5.2 Die ringsdiensraad (indien nodig deur
die sekundi aangevul) dien as die Ring se
gevolmagtigde
appèlliggaam.
(Vergelyk
Reglement 19, punt 7.1.)
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Afvaardiging na die Algemene Sinode
en verteenwoordigers of lede van die
Sinode
in
Kommissies
van
die
Algemene Sinode
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.
Die tien predikante word uit 'n groslys
verkies, wat soos volg saamgestel word:

35
opskrif
wysig
35.1

onveranderd
35.2

Afvaardiging na die Algemene Sinode

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.
Die benodigde aantal predikante word soos
volg aangewys:

wysig

Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers
(met sekundi).
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle
afgevaardig na die sinodesitting is.

35.2.1
onveranderd
35.2.2
onveranderd
35.2.3
voeg in

Die oorblywende getal predikante (met
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat
saamgestel word uit genomineerdes van
die ringe of ringsdiensrade, wat nog nie
verteenwoordig is nie.
Die tien ouderling of diakens word uit 'n
groslys verkies, wat soos volg saamgestel
word:
Die twee nie-gelegitimeerde sinodale leiers
(met sekundi), wat nie predikants- of
proponentsbevoegdheid het nie.
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na die
sinodesitting afgevaardig is

35.2.4
onveranderd
35.3
wysig
35.3.1
onveranderd.
35.3.2
onveranderd
35.3.3
voeg in

Die oorblywende getal ouderlinge of
diakens (met sekundi) word gekies uit 'n
groslys
wat
saamgestel
word
uit
genomineerdes
van
die
ringe
of
ringsdiensrade,
wat
nog
nie
verteenwoordig is nie.
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
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35.3.4
onveranderd

35.4
onveranderd

Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers (met
sekundi).
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene
Sinode,
indien
hy/sy/hulle
afgevaardig na die sinodesitting is.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige
en Bedryfsbestuurder indien hulle as
predikante na die sinodesitting afgevaardig
is.
Die oorblywende getal predikante (met sekundi)
word gekies uit 'n groslys wat saamgestel word
uit
genomineerdes
van
die
ringe
of
ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig is
nie.
Die benodigde aantal ouderlinge of diakens
word soos volg aangewys:
Die twee nie-gelegitimeerde sinodale leiers (met
sekundi),
wat
nie
predikantsof
proponentsbevoegdheid het nie.
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na die
sinodesitting afgevaardig is.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige
en Bedryfsbestuurder, indien hulle as
ouderlinge of diakens na die sinodesitting
afgevaardig is.
Die oorblywende getal ouderlinge/diakens (met
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat
saamgestel word uit genomineerdes van die
ringe of ringsdiensrade, wat nog nie
verteenwoordig is nie.
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

Handelinge 2016

Vergaderingnotule – 24 Oktober 2016

Sinodale Diensraad uit hierdie sekundi
aangevul.
Waar die lys van sekundi uitgeput is, word
dit aangevul deur die Sinodale Diensraad,
waar van toepassing na voorlegging deur
die betrokke ringe.
Die
Uitvoerende
Amptenaar,
Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder kan
as waarnemers afgevaardig word, indien
hulle nie reeds verkies is nie.

Dirkie van die Spuy bedank die
Diensraad vir hierdie werksaamhede

Diensraad uit hierdie sekundi aangevul.
35.5
onveranderd
35.6
onveranderd

Sinodale

29. BYKOMENDE WYSIGINGS VAN DIE
FAMILIEREËLS (Bladsy 176 en 177)

29.1.8

verduidelik

VERDAGING
Lourens Bosman reël dat die sitting om 15:55 vir
koffie verdaag.

--ooOoo--

Francois Retief
wysigings.

Waar die lys van sekundi uitgeput is, word dit
aangevul deur die Sinodale Diensraad, waar
van toepassing na voorlegging deur die
betrokke ringe.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en
Bedryfsbestuurder
kan
as
waarnemers
afgevaardig word, indien hulle nie reeds verkies
is nie.

die

voorgestelde

Aanbeveling – goedgekeur

Die Familiereëls Bepaling 41.5 word gewysig
om te lees:
Alle gemeentefondse word in 'n enkele
finansiële stelsel geadministreer. Kerkrade
besluit self of hulle die gemeente se finansiële
state jaarliks wil laat ouditeer of slegs ŉ
"Onafhanklike Oorsig" deur 'n geregistreerde
Rekenkundige Beampte wil laat doen.
Voetnota:

--ooOoo--

MAANDAG 24 OKTOBER 2016
TWEEDE MIDDAGSITTING
SESSIE SES
Die sitting hervat om 16:15.
Lourens Bosman heet almal na koffietyd welkom.
Tafeltent 6.Een kondig die tema aan
Tafeltent 6.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap…

Predikante

PERSONEEL

Die volgende beginsels geld deurentyd:
Die kerkraad is verantwoordelik om toe te sien
dat alle finansiële prosesse – ook die opstel
van finansiële state – by die gemeente vertroue
skep en aan die hoogste standaarde voldoen.
Die kerkraad stel jaarliks 'n persoon aan om die
finansiële state op te stel. Die kerkraad sien toe
dat
hierdie
persoon
onafhanklik
kan
funksioneer sonder enige botsing van belange.
Die kerkraad behandel die finansiële state en
doen verslag aan die gemeente nadat dit
goedgekeur is.

Laat registrasie
Moreletapark – Manie Groenewald
Pretoria-Garsfontein – Dalene Flynn
--ooOoo--

6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) – vervolg
6.4.2.7 Verkiesing van die Voorsitter
Henry van der Schyff kondig aan dat Dirkie van der
Spuy as Voorsitter verkies is.

--ooOoo-Hy kry geleentheid om 'n woord te sê.
Die vergadering sing 'n seënbede.
Erasmus lei die verdere sang.
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6.4.2.8 Verkiesing van die Ondervoorsitter

Johann Ernst, 'n vorige Voorsitter van die Sinodale
Diensraad word welkom geheet.

Johan van der Merwe meld aan dat Johan Koen,
Freddie Schoeman en Leon Westhof as
Ondervoorsitter genomineer is.

Dirkie van der Spuy neem weer oor as Voorsitter.
--ooOoo--

Francois Retief hanteer die stemproses.
OORGEE UITVOERENDE AMPTENAAR
Die tafels doen die eerste telling.
Die Voorsitter heet die eggenotes van Henry van
der Schyff en Francois Retief welkom. Dit is
Connie van der Schyff en Lizna Retief.

--ooOoo--

9.
SINODALE DIENSRAAD (TWEE)
PREDIKANTE (Bladsy 70 tot 77)
Dirkie van der Spuy lig die fokuspunte van die
verslag uit.

Dirkie van der Spuy bedank Henry van der Schyff
vir sy werk as Uitvoerende Amptenaar sedert 2000
en oorhandig die Akte van emeritaat.

21 JAAR TOEKENNINGS

Henry van der Schyff spreek 'n dankwoord as
uittredende Uitvoerende Amptenaar.

Francois Retief gee agtergrond oor die 21 jaar
toekennings aan predikante.

Dirkie van der Spuy heet Francois Retief welkom
as nuwe Uitvoerende Amptenaar.

Toekennings word oorhandig:

Francois Retief antwoord op die welkomswoord.

Ten opsigte van
kerksondermure.

2012:

Fanie

Venter

–

Ten opsigte van 2015: Casper Booy – MiddelburgKanonkop, Frikkie Coetzee – Lux Mundi, Jorrie
Potgieter – Lynnwoodrif en Marius Nel – WitbankKlipfontein.
Ten opsigte van 2016: Elbert de Kock – Letsitele
en Kobus de Leeuw – Middelburg-Suid.
Tafelgesprekke vind oor Tafeltent 6.Twee plaas.

Die Voorsitter reël dat die
Diensraad, sowel as vorige
Swanepoel en Johann Ernst
seënbede vir die twee egpare.
doen die seëngebed.

lede van Sinodale
Voorsitters, Freek
deelneem aan die
Dirkie van der Spuy

--ooOoo-NOTULE DAG EEN
Freddie Schoeman stel die Notule van Dag Een.
Dit word goedgekeur en onderteken.
--ooOoo--

Tafeltent 6.Twee
Wat het die Sinode se projekte vir predikante vir
jou beteken?
Die predikanteversorging, konferensie, retreat,
pastor
pastorum,
fasilitering,
fasiliterende
leierskap, klein gemeentes en toerusting van ringe.
Terugvoer vind op Indekskaarte plaas.
Dirkie van der Spuy reël dat voorbidding aan tafel
vir die predikante gedoen word. Hy vra dat
ouderlinge moeite doen om vir hulle predikante te
bid.

6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) – vervolg
6.4.2.8 Verkiesing van die Ondervoorsitter
Francois Retief meld dat 'n verdere stemming
tussen Johan Koen en Freddie Schoeman vir
Ondervoorsitter gedoen moet word.
Die tafels doen die eerste telling.
--ooOoo--

Lourens Bosman bedank Dirkie van der Spuy vir
die verslag.
--ooOoo--

200

Handelinge 2016

Vergaderingnotule – 24 Oktober 2016

ASSOGAAI

Die Voorsitter hanteer die terugvoer van tafels 3,
11, 19 en 27.

Dif Ehlers en die Projekspan vir Ekologie doen die
aanbieding van Assogaai.

Jan van der Watt doen 'n samevatting van die
eerste tema.

--ooOoo-Dirkie van der Spuy bedank Jan van der Watt vir
die sessie.

VERDAGING
Na 'n tafelgebed deur Jean Strydom verdaag die
sitting om 18:00 vir aandete.

--ooOoo--

6.
VERKIESINGSPROSES
SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) –

--ooOoo--

MAANDAG 24 OKTOBER 2016
AANDSITTING
SESSIE SEWE
Die sitting hervat om 19:00.
Dirkie van der Spuy heet almal na etenstyd
welkom.
Tafeltent 7.Een kondig die tema aan.

6.4.2.8 Verkiesing van die Ondervoorsitter
Dirkie van der Spuy kondig aan dat Freddie
Schoeman as Ondervoorsitter van die Sinodale
Diensraad verkies is. Hy bid vir hom.
6.4.2.9 Verkiesing van die Sinodale Leiers gelegitimeerd
Johan van der Merwe stel die persone bekend wat
as Sinodale Leiers genomineer is. Hulle is Anton
Badenhorst – Pretoria-Oosterlig, Lourens Bosman
– Lux Mundi, Gouws van Zyl – Tzaneen, Johan
Koen – Burgersfort, Louis Pienaar – NelspruitSuid, Christie Smit – Lydenburg, Yolandé
Steenkamp – Lyttelton, Jean Strydom – NelspruitSuid, Maartje van der Westhuizen – Elarduspark
en Gerrit Vosloo – Ermelo.

Tafeltent 7.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap…

vervolg

Die Bybel

Tertius Erasmus lei die samesang.
--ooOoo--

12. HERMENEUTIEK (Bladsy 94 tot 97 sowel

Die stemming vind plaas en die tafels doen die
eerste telling.

as 125 tot 133)

--ooOoo--

Dirkie van der Spuy stel Jan van der Watt bekend.
Hy is professor aan Radboud Universiteit in
Nijmegen.
Jan van der Watt doen 'n aanbieding oor
Hermeneutiek.
Tafelgesprekke word gevoer oor Tafeltent 7.Twee

Dirkie van der Spuy stel Henry van der Schyff aan
die woord om reëlings te tref.
Die Voorsitter bedank almal vir die dag. Francois
Retief doen 'n gebed en die sitting verdaag om
20:40.
--ooOoo--

Tafeltent 7.Twee
Een:
Wat dink
Skrifbeskouing?

VERDAGING

jy

is

die

NG

Kerk

se

Twee:
Wat is die logiese konsekwensies van jou
antwoord vir kwessies soos homoseksualiteit of die
huwelik?
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DINSDAG 25 OKTOBER 2016
EERSTE OGGENDSITTING
SESSIE AGT
Die Voorsitter heet die vergadering om 09:00
welkom en doen 'n gebed.
Tafeltent 8.Een dui die tema van die sessie aan.
Tafeltent 8.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap…

Die Bybel lees

--ooOoo-PERSONEEL

6.
VERKIESINGSPROSES
SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) –
vervolg
6.4.2.9 Verkiesing van die Sinodale Leiers - nie
gelegitimeerd
Johan van der Merwe noem die persone wat as
Nie-gelegitimeerdes genomineer is.
Hulle is Elize Bezuidenhout – Tygerpoort
(Pretoria), Dobbie Booy – Middelburg-Kanonkop,
Isabella Carstens – Pretoria-Garsfontein, Johan
Goodwin – Amersfoort, Dawie Klopper – Lux
Mundi, Friederike Mars – Pretoria-Oosterlig, Johan
Smook – Moreletapark en Anton van Rooyen –
Ohrigstad.
Na die stemming vind die eerste telling aan die
tafels plaas.

Wysigings

--ooOoo--

Lynnwoodrif – Johann Neveling in plek van Bossie
Bosman
Premiermyn – Japie Meyer in plek van Butch Roos

GESPREK AAN TAFEL

Laat registrasie

Lourens Bosman reël dat die familienuus om die
tafels gedeel word en dat voorbidding gedoen
word.

Kloofsig – Petro du Toit
Lux Mundi – Charmaine Language
Pierre van Ryneveld – Liesl van Staden

Tertius Erasmus lei die samesang.
--ooOoo--

Verskonings
Malelane – Uli Trümpelmann
Rietkuil – Hennie de Vos
Rietkuil – Freddie Janse van Rensburg
Waarnemers
'n Aantal teologiese studente woon die dag as
waarnemers by. Hulle is Jeanri Bezuidenhout,
Camille Castelyn en Marius Schoombie.
--ooOoo-TERUGVOER
Francois Retief, sameroeper van die tafelleiers gee
'n samevatting van die tafelleiers se kommentaar
oor Dag Twee van die sitting.
--ooOoo--

12. HERMENEUTIEK (Bladsy 94 tot 97 en
125 tot 133) – vervolg
Die Voorsitter stel Jan van der Watt aan die woord.
Hy doen die tweede aanbieding oor die tema.
Hy begin met 'n oordenking na aanleiding van die
"Ek is" – uitsprake in Johannes.
Tafelgesprekke vind oor Tafeltent 8.Twee plaas.
Tafeltent 8.Twee
Een:
Wanneer kan mens sê iemand is
‘homoseksueel’ (moet in selfdegeslag-verhouding
staan?)
Twee:
Hoe sien jy die rol van die Bybel in die
hermeneutiese gesprek?
Het die Bybel
byvoorbeeld vetoreg/gesag?
Tafels 4, 12, 20 en 28 lewer terugvoer.
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Jan van der Watt reageer op die terugvoer vanaf
die tafels.

6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) – vervolg

Dirkie van der Spuy bedank Jan van der Watt vir
die aanbieding.

6.4.2.9 Verkiesing van die Sinodale Leiers gelegitimeerd

--ooOoo--

Henry van der Schyff tref 'n aantal praktiese
reëlings.

Johan van der Merwe noem die vyf persone wat as
Sinodale Leiers verkies is. Hulle is Lourens
Bosman – Lux Mundi, Johan Koen – Burgersfort,
Jean Strydom – Nelspruit-Suid, Maartje van der
Westhuizen – Elarduspark en Gerrit Vosloo –
Ermelo.

Die sitting verdaag
verversings.

Geleentheid word gebied om persone te nomineer
as sekundi vir die Sinodale Leiers: Gelegitimeer.

VERDAGING

om

11:00

vir

tee

en

--ooOoo--

--ooOoo--

DINSDAG 25 OKTOBER 2016
TWEEDE OGGENDSITTING
SESSIE NEGE

12. HERMENEUTIEK (Bladsy 94 tot 97 en
125 tot 133) – vervolg
Jan van der Watt doen 'n verdere aanbieding van
die tema.

Die sitting hervat om 11:30.
Die Voorsitter, Dirkie van der Spuy, heet almal
welkom.

Tafelgesprekke vind oor Tafeltent 9.Twee plaas.
Tafeltent 9.Twee

Tafeltent 9.Een toon die tema van die sessie.
Tafeltent 9.Een

Een: Wat dink jy word met ‘liefde’ in die NG Kerk
gesprekke bedoel?
Twee: Hoe dink jy moet verskille
hermeneutiese gesprek hanteer word?

Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap…

in

die

Die Bybel
Tafels 5, 13, 21 en 29 lewer terugvoer.

--ooOoo-PERSONEEL

Jan van der Watt doen 'n samevatting van die
gesprek.
Assogaai doen 'n spesiale aanbieding om dankie
te sê vir Jan van der Watt se optrede.

Laat registrasie
Lyttelton-Noord – Gideon du Toit
Wysigings

Dirkie van der Spuy bedank Jan van der Watt vir
sy optrede tydens die sitting.

Pierre van Ryneveld – Amorie Hetzel in die plek
van Frans Esterhuyse.

--ooOoo--

--ooOoo--

11.
SAKE UIT DIE ALGEMENE
SINODE 2015 (bladsy 86 tot 93)
Voorstel 1 word gestel.
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Die Sinode besluit om, in die lig van die
sensitiwiteit van die gesprek oor selfdegeslag
verhoudinge,
'n
veilige
ruimte
vir
alle
afgevaardigdes te skep deur die vergadering as
geslote te verklaar wanneer hierdie saak hanteer
word.

DINSDAG 25 OKTOBER 2016
EERSTE MIDDAGSITTING
SESSIE TIEN

Johan Koen lig die voorstel toe.

Die Voorsitter, Dirkie van der Spuy, heet almal
welkom.

Die amendament dien eerste.
Amendament op Voorstel 1
Die verteenwoordiger van Kerklike Media, Neels
Jackson word genooi om die geslote vergadering
by te woon.
Die vergadering dui met opsteek van kaarte dat die
amendament goedgekeur word.

Die sitting hervat om 14:05.

Tafeltent 10.Een dui op die tema van die sessie.
Tafeltent 10.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap… Algemene Sinode
Tertius Erasmus lei die sang.
--ooOoo--

Die vergadering stem oor die gewysigde voorstel.
Die Sinode besluit om, in die lig van die
sensitiwiteit van die gesprek oor selfdegeslag
verhoudinge,
'n
veilige
ruimte
vir
alle
afgevaardigdes te skep deur die vergadering as
geslote te verklaar wanneer hierdie saak hanteer
word.
Die verteenwoordiger van Kerklike Media, Neels
Jackson word genooi om die geslote vergadering
by te woon.
Die tafelleiers tel die stemme.
--ooOoo-Terwyl die stemme getel word, meld die Voorsitter
dat die eienares van die huis waarin Anton Kemp
en sy vrou oorbly, gister aangeval en beroof is.
Ulrich Ohlhoff van Tygerpoort, Pretoria het 'n
beroep na Harrismith ontvang.
Johan Taute van Lux Mundi vertrek vanmiddag na
sy skoonma se begrafnis.
--ooOoo--

PERSONEEL
Verskonings
Kloofsig – Albert Verster
Lux Mundi – Johan Taute vir die res van die
sinodesitting.
--ooOoo--

11. SAKE UIT DIE ALGEMENE SINODE
2015 (Bladsy 86 tot 93) – vervolg
Die Voorsitter meld dat die vergadering met 'n
meerderheid gestem het dat die vergadering
geslote is, wanneer die saak hanteer word.
Die besoekers, diensspanne, notule diensgroep en
al die helpers verlaat die vergaderlokaal.
Johan van der Merwe hanteer die fokuspunte van
die verslag.
Aanbevelings 11.7.6.8 Een en Twee word hanteer
in die lig van die besluit van die Moderamen van
die Algemene Sinode om 'n buitengewone sitting
van die Algemene Sinode saam te roep.

VERDAGING

11.7.6.8 AANBEVELINGS

Na 'n tafelgebed deur Jurgens de Jager verdaag
die sitting om 13:15 vir middagete.

11.7.6.8 Een – verval as gevolg van die gebeure
sedert die verskyning van die Agenda.

--ooOoo--
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Die Sinode besef dat die saak in verband met die
besluite van die Algemene Sinode oor
selfdegeslagverhoudinge en appèlle daaroor sub
judice is.
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11.7.6.8 Twee – verval in die lig van Voorstel 2.1
wat nie goedgekeur is nie.
Twee: Die Sinode weerhou hulle daarvan om
besluite te neem oor die besluite van die
Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou-dinge.
--ooOoo--

30.
GESPREKSDOKUMENT ALGEMENE SINODE 2015 BESLUITE (Bladsy
178 tot 181)
Francois Retief beskryf die proses wat tot hierdie
gespreksdokument aanleiding gegee het.
Voorstel 2 dien.
Een:
Die Sinode weerhou hulle daarvan om
besluite te neem aangaande die besluite van die
Algemene Sinode oor selfdegeslag verbintenisse,
maar
Twee: Die
Sinode
bespreek
wel
gespreksdokument om groter begrip vir
verskillende standpunte te bewerkstellig.

deur

die

opsteek

van

Geleentheid vir oopgesprek oor Punt Twee.

Francois Retief reël dat elke afgevaardigde twee
stemme uitbring ten opsigte van die vyf
genomineerdes vir sekundi Sinodale Leiers
gelegitimeer. Hierdeur word die volgorde bepaal
hoe die sekundi opgeroep word.
Die
genomineerdes is Jurgens de Jager (Witrivier),
Tertius Erasmus (Bronkhorstspruit), Casper Booy
(Middelburg-Kanonkop),
Leon
Westhof
(Elarduspark) en Louis Pienaar (Nelspruit-Suid).
Na die stemming vind die eerste telling aan tafel
plaas.
--ooOoo--

Die sitting verdaag om 15:45 vir koffie.
--ooOoo--

DINSDAG 25 OKTOBER 2016
TWEEDE MIDDAGSITTING
SESSIE ELF

Die Voorsitter, Dirkie van der Spuy, heet almal na
koffietyd welkom.
Tafeltent 11.Een beskryf die tema van die sessie.
Tafeltent 11.Een

die
die

Die vergadering stem oor 'n ordemosie.
Die Sinode bespreek nie dokument 30.
Gespreksdokument Algemene Sinode 2015 nie.

Handelinge 2016

6.4.2.9 Verkiesing van Sinodale Leiers - gelegitimeerd Sekundi

Die sitting hervat om 16:26.

Terwyl die stemme getel word, word inligting oor
Pierre van Ryneveld se visie en embleem verskaf.
Thinus Prinsloo gee inligting oor die projekspan vir
Ekologie se naweekstap.

Twee: Die
Sinode
bespreek
wel
gespreksdokument om groter begrip vir
verskillende standpunte te bewerkstellig.

6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) – vervolg

VERDAGING

Een:
Die Sinode weerhou hulle daarvan om
besluite te neem aangaande die besluite van die
Algemene Sinode oor selfdegeslag verbintenisse.
stem

--ooOoo--

die
die

Geleentheid vir oopgesprek vind plaas oor Punt
Een.

Afgevaardigdes
kleurkaarte.

Die vergadering stem deur die opsteek van
kleurkaarte.

Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap… Algemene Sinode
Tertius Erasmus lei die sang.
--ooOoo--
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30.
GESPREKSDOKUMENT ALGEMENE SINODE 2015 BESLUITE – (Bladsy

Terugvoer vind op Indekskaarte plaas.

178 tot 181) vervolg

Voorstel 2.1 word weer hanteer.

Die Voorsitter dui aan dat die ordemosie nie
goedgekeur is nie.

Die Sinode weerhou hulle daarvan om besluite te
neem aangaande die besluite van die Algemene
Sinode oor selfdegeslag verbintenisse

Voorstel 2.2 word hanteer en met die opsteek van
kleurkaarte goedgekeur.
Voorstel 2.2

Met die opsteek van kleurkaarte dui die
vergadering aan dat die voorstel nie goedgekeur
word nie.

Die Sinode bespreek wel die gespreksdokument
om groter begrip vir die verskillende standpunte te
bewerkstellig.

Die Voorsitter reël dat voorstelle ingedien word en
gepoog word om saam met die Ondervoorsitter 'n
gesamentlike voorstel voor te berei.

Die Voorsitter dui aan dat nadat die stemme oor
Voorstel 2.1 getel is, daar 'n klein meerderheid was
dat daar wel besluite geneem kan word. Die
Voorsitter hou dit egter terug, omdat een van die
tafels se stemme ontbreek.

Die Voorsitter verklaar die vergadering geopen.

30.9
Besluitnemingsproses Algemene
Sinode 2015

--ooOoo--

6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 47 tot 49) – vervolg
6.4.2.9 Verkiesing van die Sinodale Leiers gelegitimeerd Sekundi

Francois Retief hanteer die inhoud van die
gespreksdokument.

Francois Retief kondig die name aan van die
Sinodale Leiers Gelegitimeerd – Sekundi.

Tafelgesprekke vind plaas.
Jurgens de Jager – Witrivier, Tertius Erasmus –
Bronkhorstspruit, Casper Booy – MiddelburgKanonkop, Leon Westhof – Elarduspark en Louis
Pienaar – Nelspruit-Suid.

Tafels 7, 15, 23 en 31 lewer terugvoer.
30.10

Selfdegeslag verhoudinge

Francois Retief hanteer die fokus van hierdie punt.
Tafelgesprekke vind plaas.

6.4.2.9 Verkiesing van die Sinodale Leiers gelegitimeerd

Tafels 8, 16, 24 en 32 lewer terugvoer.

Francois Retief kondig aan dat Elize Bezuidenhout
– Tygerpoort (Pretoria) en Dawie Klopper – Lux
Mundi verkies is.

Die volgende tafelgesprekke
aanleiding van die voorstel:

vind

plaas

na

--ooOoo-Die Sinode besluit dat gesprek rondom tafels
gevoer word met terugvoer op die vloer oor die
positiewe hantering van spanning en verskille
rondom hierdie saak in gemeentes en in ons
geloofsfamilie.
Terugvoer vind plaas sowel as geleentheid vir oop
gesprek.
30.11

NOTULE DAG TWEE
Freddie Schoeman stel die Notule van Dag Twee.
Sommige tafels dui aan dat hulle nie die Notule
onder oë gehad het nie. Die Notule word aan hulle
beskikbaar gestel.
--ooOoo--

Algemene Sinode as kerkverband

Francois Retief gee agtergrond oor die saak.
Tafelgesprekke vind plaas.
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13.
AANWYS VAN AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE (Bladsy 98 tot
100)
Johan van der Merwe beklemtoon dat die
afgevaardigdes vir die buitengewone sitting van
die Algemene Sinode vanaf 7 tot 10 November
2016 aangewys word.

Tafeltent 12.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap…

Jongmense

Die sang word gelei deur Pierre van Ryneveld se
jeuggroep.
--ooOoo--

Al die ringe moet persone nomineer om deel van
die groslys te wees.
Vergaderplekke word vir die ringe gereël.

15.
SINODALE DIENSRAAD (VYF)
JEUGWERK (Bladsy 108 tot 115)

Elke ring moet ook twee persone aanwys om
volgens die Familiereëls, op 'n lys te wees wat
volgens Reglement 18 punt 2.4 gebruik kan word.

'n Aanbieding oor die jeugwerk en die jeug se
verwagtinge word deur verskeie deelnemers
gedoen.

--ooOoo--

Hulle is Ulrich Ohlhoff, Anru Liebenberg en
Herman Matthee.

ASSOGAAI
Dif Ehlers en die Projekspan vir Ekologie doen die
aanbieding van Assogaai.
--ooOoo-VERDAGING
Na 'n tafelgebed deur Johan Koen verdaag die
sitting om 18:00 vir aandete.
--ooOoo--

DINSDAG 25 OKTOBER 2016
AANDSITTING
SESSIE TWAALF

Tafelgesprekke vind oor Tafeltent 12.Twee plaas
Tafeltent 12.Twee
Hoe sal die wêreld waarin ons leef, lyk as God se
koninkryk in sy volheid heers?
Wat staan tans in die pad daarvan?
Waar sien jy die koninkryk van God sigbaar word
in jou leefwêreld (dorp/stad)?
Watter rol speel die gemeente hierin?
Watter skuiwe word tans benodig sodat die
gemeente 'n groter rol kan speel?

ASSOGAAI

Tafels 6, 14, 22 en 30 lewer terugvoer.

Dif Ehlers vertoon die drie videos, wat ingeskryf is
in Assogaai se kompetisie. Dit was om te toon hoe
'n mens met 'n emmer kan stort.

Anru Liebenberg gee 'n inleiding tot die video wat
hulle saamgestel het oor jongmense se menings.

Afgevaardigdes dui met die opsteek van
kleurkaarte aan dat 'n Stortvloed van woorde die
wenner van die prys is. Dit is 'n leergordel gemaak
deur Thinus Prinsloo.

Herman Matthee vertel van die beweging
"Grensloos" onder die jonger predikante.
Hy vertel van die projekte en kampe wat
aangebied word. 'n Video word oor hierdie werk
vertoon.

--ooOoo-Die sitting hervat om 19:00.
Dirkie van der Spuy heet almal na etenstyd
welkom.

Dirkie van der Spuy bedank Herman Matthee en sy
span vir die aanbieding.
--ooOoo--

Tafeltent 12.Een beskryf die sessie se tema.
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13.
AANWYS VAN AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE (Bladsy 98

NOTULE

tot 100) – vervolg

Freddie Schoeman stel die Notule van Dag Twee.

13.5.4

Dit word goedgekeur en onderteken.

Aanwys van Ouderlinge/diakens

Francois Retief noem die ouderlinge/diakens wat
deur die ringe genomineer is.
Hulle is Dawid Spangenberg (Barberton), Johan
Smook (Elarduspark), Marius Janse van Vuren
(Ermelo), Cornelia Heyns (Laeveld), Johan Gerber
(Lydenburg), Andre Nagel (Lytelton), Dobbie Booy
(Middelburg), Petrus Marx (Wakkerstroom) en
Johan du Preez (Witbank).
Hulle word aan die sitting bekend gestel.
Elke persoon kan agt (8) stemme uitbring.
Elke tafel tel die stemme van die tafel.

--ooOoo-VERDAGING
Die Voorsitter bedank almal vir die dag.
Anton van Rooyen vertel van sy aanstaande
skoonseun wat 'n gewas op die brein het en nou
met 'n gewas aan die rugmurg gediagnoseer is.
Pieter Badenhorst doen vir hulle voorbidding,
sowel as 'n gebed om die dag mee af te sluit. Die
sitting verdaag om 20:25.
--ooOoo--

--ooOoo--
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WOENSDAG 26 OKTOBER 2016
EERSTE OGGENDSITTING
SESSIE DERTIEN
Die Voorsitter heet die vergadering om 09:00
welkom en doen 'n gebed.
Tafeltent 13.Een beskryf die tema van hierdie
sessie.
Tafeltent 13.Een
Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap…

Ekologie

--ooOoo--

Die tafels tel elke tafel se stemme.
--ooOoo--

6.
VERKIESINGSPROSES
SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 46 tot 49) vervolg
6.4.2.9 Sinodale
Sekundi

Leiers:

Nie-gelegitimeerd

Francois Retief noem die persone waartussen
gestem moet word. Die persone is: Dobbie Booy Middelburg-Kanonkop, Christiaan Boshoff Witbank-Suid, Isabella Carstens - PretoriaGarsfontein, John Goodwin - Amersfoort, Johan
Potgieter - Lynnwoodrif, Willem Smit Silvertonkruin en Anton van Rooyen - Ohrigstad.

PERSONEEL

Elke persoon kan twee stemme uitbring.

Wysigings

Die tafels tel elke tafel se stemme.

Lynnwoodrif - Andries van der Merwe in plek van
Johann Neveling.

--ooOoo-TOEWYDING

Verskonings
Premiermyn - Butch Roos
Pretoria-Oosterlig - Irma de Graaff
Rietkuil - Hennie de Vos
Rietkuil - Freddie Janse van Rensburg
--ooOoo--

Johan van der Merwe hanteer die toewyding na
aanleiding van Genesis 1 vers 26 tot 31.
Die teks verskyn op Tafeltent 13.Twee
Tafeltent 13.Twee
Genesis 1 vers 26 tot 31

TERUGVOER
Francois Retief, sameroeper van die tafelleiers gee
'n samevatting van die tafelleiers se kommentaar
oor Dag Drie van die sitting.
--ooOoo--

13.
AANWYS
VAN
AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE (Bladsy 98
tot 100) - vervolg
13.4.4 Aanwysing van predikante
Francois Retief noem die persone wat deur die
ringe genomineer is. Hulle is Casper Booy
Middelburg-Kanonkop, Peet Boshoff - Witbank,
Jorrie Potgieter - Lynnwoodrif, Hancke van Blerk Piet Retief en Chris Zietsman - Tzaneen.

Vertel mekaar wat jy dink jou persoonlike
verantwoordelikheid teenoor die skepping is.
Dirkie van der Spuy bedank Johan van der Merwe
vir die toewyding.
--ooOoo--

14.
SINODALE DIENSRAAD (VIER)
EKOLOGIE (Bladsy 102 tot 105)
Hendrik Groenewald hanteer die aanbieding van
die Projekspan. Isabella Carstens en Lodewyk
Sutton neem ook deel.
Tafelgesprekke vind na aanleiding van Tafeltent
13.Drie plaas.

Elke persoon kan vier stemme uitbring.
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Tafeltent 13.Drie

Die Voorsitter, Dirkie van der Spuy, heet almal
welkom.

Elkeen vertel waar hy/sy vandaan kom, hoe die
droogte die watersituasie in sy/haar omgewing
beïnvloed.

Tafeltent 14.Een beklemtoon die tema van die
sitting.

Terugvoer geskied op Indekskaarte.

Tafeltent 14.Een

Verdere Tafelgesprekke vind volgens Tafeltent
13.Vier plaas.

Sinodesitting 2016
Met die Lig na die gemeenskap...

Tafeltent 13.Vier
--ooOoo-Hoe kan gelowiges mekaar en die gemeenskap
help om te laat verbygaan?

6.
VERKIESINGSPROSES
SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 46 tot 49) -

Terugvoer geskied weer op Indekskaarte.

vervolg

Dirkie van der Spuy bedank Hendrik Groenewald
en die Projekspan vir hierdie aanbieding.

6.4.2.9 Sinodale
Sekundi

--ooOoo--

Leiers:

Nie-gelegitimeerd

(Bladsy 178 tot 181) - vervolg

Francois Retief noem die persone waartussen
gestem moet word. Hulle is: Dobbie Booy Middelburg-Kanonkop,
Isabella
Carstens
Pretoria-Garsfontein en Willem Smit - Silvertonkruin.

Die volgende ordemosie dien.

Elke persoon kan twee stemme uitbring.

Die Sinode besluit dat die vergadering oop is
wanneer die voorstelle oor die besluite van die
Algemene Sinode 2015 hanteer word.

Die tafels tel elke tafel se stemme.

Met die opsteek van kleurkaarte dui die
vergadering aan dat die ordemosie goedgekeur
word.

13.
AANWYS
VAN
AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE (Bladsy 98

30.
GESPREKSDOKUMENT:
BESLUITE ALGEMENE SINODE 2015

--ooOoo--

Dirkie van der Spuy stel Henry van der Schyff aan
die woord om reëlings te tref.
om

11:00

vir

tee

Francois Retief noem die predikante wat uit die
groslys van die ringe verkies is. Hulle is Casper
Booy (Middelburg), Peet Boshoff (Witbank), Jorrie
Potgieter (Silverpark) en Hancke van Blerk
(Wakkerstroom).

en

--ooOoo--

WOENSDAG 26 OKTOBER 2016
TWEEDE OGGENDSITTING
SESSIE VEERTIEN
Die sitting hervat om 11:30.

tot 100) - vervolg
13.4.4 Aanwysing van predikante

VERDAGING

Die sitting verdaag
verversings.

--ooOoo--

13.5.4 Aanwysing van ouderlinge/diakens
Francois Retief noem die ouderlinge/diakens wat
uit die groslys van die ringe verkies is. Hulle is
Dawid Spangenberg (Barberton), Johan Smook
(Elarduspark), Marius Janse van Vuren (Ermelo),
Cornelia Heyns (Laeveld), Johan Gerber
(Lydenburg), André Nagel (Lyttelton), Dobbie Booy
(Middelburg) en Johan du Preez (Witbank).
--ooOoo--
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33.
BESKRYWINGSPUNT AAN DIE
BUITENGEWONE VERGADERING VAN
DIE ALGEMENE SINODE, GEHOU TE
WORD 7 TOT 10 NOVEMBER 2016 TE
PRETORIA (Bladsy 184 tot 186)

sensitiewe besluit geneem word nie, en dat die
besluite
van
2007
en
2013
oor
selfdegeslagverhoudings as die standpunt van
die NG Kerk sal geld.

Lourens Bosman hanteer die dokument.
Dit
beskryf die aanloop tot die gesamentlike voorstelle
na die vorige aand se gespreksgeleentheid oor al
die voorstelle.

Voeg in die woord “huweliks” voor die woord
verbintenis/verhouding . . . , om te lees “ . . en
dat seksuele gemeenskap buite so 'n vaste,
formele huweliksverbintenis/verhouding nie
aan . . .”

33.5.3

Amendament Een - goedgekeur

Tafelgesprekke vind oor die dokument plaas.
Ge-amendeerde voorstel - goedgekeur
As inleiding word goedgekeur

Amendament - goedgekeur

Die
Sinode
bevestig
dat
"slegs
die
huweliksverbintenis van een man en een vrou
as 'n huwelik beskou word" (Algemene Sinode
2015) en dat "seksuele gemeenskap buite so 'n
vaste, formele huweliksverbintenis/verhouding
nie aan Christelike huweliksriglyne voldoen
nie" (Algemene Sinode 2013).

Punt 33.5.10 word opgeskuif en vorm deel van die
inleiding, wat voor die besluite geskryf word.

33.5.4 Goedgekeur
kleurkaarte

Die Oostelike Sinode stuur hierdie besluite
deur met die bewustheid dat daar nie in die
Sinode eenstemmigheid hieroor is nie. In ons
familie is daar ook ander standpunte en die
Sinode wil duidelik ons waardes van eenheid te
midde van diversiteit onderstreep.

Die Sinode versoek dat daar herbesin moet
word oor seks binne en buite die huwelik. Daar
blyk 'n dubbele standaard geskep te word
tussen homo- en heteroseksuele predikante.
Indien 'n burgerlike verbintenis nie 'n huwelik
is nie (soos die 2015 besluit dit stel), val seks
binne so 'n verbintenis of selfdegeslagverhouding buite die aanvaarbare grense wat
die Sinode self gestel het op grond van
Bybelse riglyne.

Die volgende standpunte en aanbevelings is
van gemeentes en individue ontvang. Dit het
voor die Sinode gedien en word na die
Algemene Sinode deurgestuur:

Lourens Bosman word versoek om die
samevoeging van die paragrawe redaksioneel te
versorg.
Die Sinode dui weer met die opsteek van
kleurkaart aan dat hulle wel oor die voorstelle
wil stem om besluite te neem.
33.5.1 Goedgekeur
kleurkaarte

met

die

opsteek

van

Die Sinode bevestig die besluite van 2003 en
2005 rakende homoseksualiteit en stuur dit na
die Algemene Sinode.
33.5.2 Goedgekeur
kleurkaarte

met

die

opsteek

van

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om
die besluit oor selfdegeslagverhoudinge te
herroep in die lig van die feit dat die
vergadering nie getrou was aan 'n vorige
besluit van 2004
(Algemene Sinode
Besluiteregister 2004 bladsy 428) om eers met
gemeentes in gesprek te gaan voordat 'n
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33.5.5 Goedgekeur
kleurkaarte.

met

met

die

die

opsteek

opsteek

van

van

Die Sinode bevestig die oortuiging dat die
Bybel hoër morele eise aan leiers stel (Jakobus
3:1) en soos wat dit neerslag vind in die
Kerkorde. Daarom kan geen persoon wat in 'n
saamwoon-verhouding of 'n "ander formele
verbintenis / verhouding" (bv 'n burgerlike
verbintenis) staan, as leraar dien of tot die
bediening toegelaat word nie.
Dieselfde
seksueel etiese vereistes wat aan ongetroude
heteroseksuele predikante gestel word, word
ook aan homoseksuele predikante gestel.
33.5.6 Goedgekeur
kleurkaarte.

met

die

opsteek

van

Kerkrade besluit self oor die vereistes waaraan
ander leiers in die gemeente moet voldoen en
vervat dit in 'n beleidsdokument.
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33.5.7 Goedgekeur
kleurkaarte.

met

die

opsteek

van

Die Algemene Sinode word versoek om
beleidsbesluite oor pastorale kwessies in die
hande van gemeentes te los en nie
beleidsbesluite hieroor te neem sonder
konsultasie nie.
33.5.8 Goedgekeur
kleurkaarte.

met

die

opsteek

van

Die Algemene Sinode word versoek om riglyne
in verband met die pastorale versorging van
homoseksuele lidmate daar te stel sodat
hierdie lidmate nie marginalisering, verwerping
of veroordeling sal beleef nie.
33.5.9

Afgevaardigdes na die Algemene Sinode moet
hulle mandaat van hul streeksinodes na die
Algemene Sinode neem en dan besluite onder
leiding van die Heilige Gees en in konsensus
neem.
33.5.14 Goedgekeur
kleurkaarte.

met

die

opsteek

van

Ons verseker die buitengewone sitting van die
Algemene
Sinode
van
ons
getroue
voorbidding.
--ooOoo-Die Sinode besluit dat hierdie besluite dadelik van
krag is en voor die naweek aan gemeentes
beskikbaar gestel word.

Amendament Een - goedgekeur
--ooOoo--

Vervang “gesprek hieroor” met “gesprek oor
die besluite van 2007 en 2013”
Ge-amendeerde voorstel - goedgekeur
Die Sinode versoek dat die gesprek oor die
besluite van 2007 en 2013 sal voortgaan en nie
uitgerangeer sal word nie.

Erik Immelman vra dat aangeteken word dat hy
homself distansieer van hierdie stemproses. Hy
vra dat die Sinodale Diensraad 'n taakspan
saamstel om ondersoek te doen oor seksualiteit,
gender, huwelik, burgerlike verbintenis en andere.
Hierdie ondersoek moet help om gemeentes rigting
te gee in die pastorale ondersteuning van lidmate.

Voorstelle in verband met die kerkverband het ook
gedien.

--ooOoo-VOORBIDDING

33.5.11 Goedgekeur
kleurkaarte.

met

die

opsteek

van

Die Sinode besluit dat die Sinodale Diensraad
die rol van die Algemene Sinode as
kerkverband as 'n saak van prioriteit moet
aanspreek.
Alternatiewe
modelle
van
kerkverband
wat
waarde
toevoeg
tot
gemeentes
en
waarmee
lidmate
kan
identifiseer, moet ondersoek word.
33.5.12 Goedgekeur
kleurkaarte.

met

die

opsteek

NOTULE DAG DRIE
Freddie Schoeman stel die Notule van Dag Drie.
Dit word goedgekeur en onderteken.
--ooOoo--

Lourens Bosman word versoek om die woord
“gesprek” in die oorspronklike voorstel te herskryf
om die werklike problematiek uit te beeld.
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--ooOoo--

van

In die lig van die gesprek oor selfdegeslagverhoudinge wil ons voorstel dat die Algemene
Sinode sy samestelling prinsipieel sal hersien.

33.5.13 Goedgekeur
kleurkaarte.

Geleentheid word gebied dat voorbidding gedoen
kan word vir die komende buitengewone
vergadering van die Algemene Sinode.

met

die

opsteek

BRIEF EMERITUS JAN WANDRAG
'n Laatstuk is van emeritus Jan Wandrag onvang.
Die Regsdiensgroep het bepaal dat dit nie
ontvanklik is nie.
Die Sinode volstaan met die aanbeveling van die
Regsdiensgroep.

van
--ooOoo--
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LYS VAN PERSONE VOLGENS REGLEMENT 18
AANGEWYS AS LEDE VAN TUGLIGGAME

Afgevaardigdes kry geleentheid om hulle prioriteite
op Indekskaart aan te teken.

Die lys van name deur die ringe voorgestel word
goedgekeur. Hulle is

--ooOoo-SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID

Barberton – Jurgens de Jager en Willem Nortje.
Elarduspark – Louis Louw en Sarel Visser.
Ermelo – Thinus Prinsloo en Jaco van Niekerk.
Laeveld – Carl Schoeman en Adriaan van Tonder.
Lydenburg – Giepie Peens en Johan Koen.
Lyttelton – Lodewyk Sutton en Ryno Meyer.
Middelburg – Kobus de Leeuw en Hendrik
Groenewald.
Pretoria-Faerie Glen – Isabella Carstens en
Johann Vermeulen.
Silverpark – Janet Cruywagen en Willem Smit.
Wakkerstroom – Pieter Malherbe.
Witbank – Marius Nel en Peet Boshoff.
Die lede van die Regsdiensgroep is ook deel van
hierdie lys. Hulle is: Jorrie Potgieter, Thinus
Prinsloo, Willem Esterhuizen, Pieter Dorey, Gideon
du Toit en Bianca van Graan.

Die Voorsitter reël dat die opmerkings oor die
Seisoen van Menswaardigheid na die Sinodale
Diensraad verwys word.
--ooOoo-KERKBODE
Neels Jackson vertel van die toepassing waarmee
die Kerkbode gratis op 'n selfoon gelees kan word.
--ooOoo-ASSOGAAI
Thinus Prinsloo oorhandig die leerbelt aan Thabo
Pienaar van Graskop. Hy is as wenner aangewys
in die stort-video.

--ooOoo-Dif Ehlers doen 'n laaste aanbieding van Assogaai.
TERUGVOER VAN DIE AFGEVAARDIGDES
Die Voorsitter bedank Assogaai vir hulle optrede.
Francois Retief, sameroeper van die tafelleiers gee
'n
toeligting
van
die
evalueringsvorm.
Afgevaardigdes kry geleentheid om die terugvoer
te doen.
--ooOoo-SAMEVATTING VAN DIE LUISTERSPAN
Tertius Erasmus lees die samevatting van die
Luisterspan. Hulle was Johan Koen, Jurgens de
Jager, Jean Strydom, Lourens Bosman en Tertius
Erasmus.

--ooOoo-VOLGENDE SINODESITTING
Die datum van die volgende sinodesitting word
deur die Sinodale Diensraad bepaal (Oktober
2018).
'n Versoek word na die Sinodale Diensraad verwys
om die moontlikheid te ondersoek om die volgende
sinodesitting op 'n eiland-situasie, soos by
Badplaas, Olifantsrivier Lodge, ensovoorts aan te
bied.

Dirkie van der Spuy bedank Tertius Erasmus en
die ander lede van die span.
Hierdie dokument word
elektronies gestuur.

aan

die

gemeentes

--ooOoo--

--ooOoo-BEDANKINGS
Henry van der Schyff bedank die gemeente Pierre
van Ryneveld, die dienspanne en almal wat agter
die skerms gewerk het.

BEPALING VAN PRIORITEITE
Lourens Bosman verduidelik dat die Sinodale
Diensraad
graag
elke
afgevaardigde
se
prioriteitslys vir die volgende termyn wil ontvang.

Dirkie van der Spuy, as uittredende Voorsitter,
bedank die afgevaardigdes en die persone wat
aan die voorste tafel gesit het.
--ooOoo--
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13.
AANWYS
VAN
AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE (Bladsy 98
tot 100) - vervolg
Die afgevaardigdes van die Sinode van die
buitengewone sitting van die Algemene Sinode
word aan die vergadering bekend gestel. Hulle is
13.4

Ouderlinge/diakens

Dawie Klopper, Elize Bezuidenhout, Francois
Retief, Dobbie Booy, Johan Smook, Johan du
Preez, Johan Gerber, Cornelia Heyns, Marius
Janse van Vuren, Dawid Spangenberg en André
Nagel
--ooOoo--

6.
VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 46 tot 49) vervolg

Leiers:

Nie-gelegitimeerd

Francois Retief noem die persone wat as Sekundi
Sinodale Leiers: Nie-gelegitimeerd verkies is.
Hulle is: Dobbie Booy - Middelburg-Kanonkop en
Isabella Carstens - Pretoria-Garsfontein.
--ooOoo--

Predikante

Dirkie van der Spuy, Freddie Schoeman, Lourens
Bosman, Jean Strydom, Johan Koen, Maartje van
der Westhuizen, Gerrit Vosloo, Johan van der
Merwe, Casper Booy, Peet Boshoff, Jorrie
Potgieter en Hancke van Blerk.
13.5

6.4.2.9 Sinodale
Sekundi

AFSLUITING
Die verkose Voorsitter van die Sinodale Diensraad
vir die nuwe termyn, Dirkie van der Spuy sluit af.
Hy vra Francois Retief om die name van die nuwe
Sinodale Diensraad te lees. Hulle word genooi om
voor te kom staan. Hulle is Dirkie van der Spuy,
Freddie Schoeman, Lourens Bosman, Johan
Koen, Jean Strydom, Maartje van der Westhuizen,
Gerrit Vosloo, Elize Bezuidenhout, Dawie Klopper
en Francois Retief.
Die Voorsitter lees Filippense 2 vers 12 tot 18.
Hierna vra hy sy seun Teodor van der Spuy,
predikant by kerksondermure, om 'n gebed te
doen.
Die Sinodelied word gesing en die Voorsitter bid
die seën oor die Sinodale Diensraad en die
afgevaardigdes af.
Die sitting sluit om 13:20 af.
--ooOoo--
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9.
SINODALE DIENSRAAD (TWEE)
NETWERKE (Bladsy 70 tot 77)
9.1.7 Aanbeveling – goedgekeur deur die
opsteek van kleurkaarte
Die Sinode aanvaar die vier uitgangspunte in
verband
met
gemeentes,
fasilitering,
geloofsvorming en leiers as basis vir die
voortsetting van die fokus op missionale
transformasie.
Dit is:

Drie:
Die geloofsvorming van lidmate en
missionale strategie mag nie van mekaar
losgemaak word nie. Die Sinode kan baie doen
om gemeentes te help om in albei hierdie
dimensies te groei.
Vier: Ons sal leiers moet toerus om verandering
te lei. Die lei van verandering vra vir bepaalde
leierskapsvaardighede en die Sinode kan baie
doen om predikante hiermee te help.

8. SINODALE DIENSRAAD (EEN) EIE
WERKSAAMHEDE (Bladsy 56 tot 69)

Een: Ons wil graag meer gemeentes intrek by
hierdie groot, wêreldwye beweging. Ons het geleer
dat gemeentes wat op hulle eie moet voortgaan,
dikwels moedeloos word. Ons netwerke is daar
om te ondersteun, toe te rus en te bemoedig.

8.22.9 Aanbevelings – goedgekeur,
gewysig in verband met Bepaling 24.5.1.

Twee: Ons sien al duideliker dat die fasilitering
van 'n strategiese beplanning gemeentes help om
koers te kry. Ons is van mening dat dit groter plek
moet kry in die werkswyse vorentoe.3

8.22.9.2 Die Sinode besluit dat
wysigings dadelik van krag word.

Familiereëls 2014
'n Predikant wat emeriteer, word van die
betrekking tot die gemeente of kerkverband
onthef nadat die ring of Sinodale Diensraad
gekontroleer het of daar aan al die
kerkordelike vereistes voldoen is. 'n Akte
van Emeritaat word deur die ring uitgereik.

Bepaling
4.3

voeg by
mediese sertifikate van twee geneeshere
ter stawing van geskiktheid
Verkiesing van kerkraadslede geskied
tydens 'n kerkraadsvergadering waarvan
op twee opeenvolgende Sondae by die
erediens(te) kennis gegee is.
Die bevestiging geskied tydens 'n erediens.
Die bevestiging vind plaas deur 'n
predikant van die gemeente of die
konsulent of 'n ander predikant in die
kerkverband deur die kerkraad of die
konsulent daartoe versoek.
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5.1.1
wysig
8.1

verkort
11.2
voeg in

soos

8.22.9.1 Die Sinode keur die wysigings aan die
Familiereëls goed.
hierdie

Familiereëls 2016
'n Predikant wat emeriteer, word van die
betrekking tot die gemeente of kerkverband
onthef nadat die ring of Sinodale Diensraad
gekontroleer het of daar aan al die kerkordelike
vereistes voldoen is. 'n Akte van Emeritaat
word deur die ring of Sinodale Diensraad
uitgereik. Die oorhandiging kan deur die
kerkraad waargeneem word
'n mediese sertifikaat, deur 'n geneesheer
uitgereik, ter stawing van geskiktheid,
Verkiesing van kerkraadslede geskied tydens 'n
kerkraadsvergadering.

Die bevestiging geskied tydens 'n erediens met
gebruikmaking van die Formulier vir
Bevestiging van Ouderlinge en Diakens. Die
bevestiging vind plaas deur 'n predikant van die
gemeente of die konsulent of 'n ander predikant
in die kerkverband deur die kerkraad of die
konsulent daartoe versoek.
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Kerkraadsbesluite is na afloop van die
vergadering vir gemeentelede beskikbaar.

13
wysig

Die ringsdiensraad plus sekundi dien as die
Ring se ondersoek-/appèlliggaam.

24.5
wysig

Afvaardiging na die Algemene Sinode
en verteenwoordigers of lede van die
Sinode
in
Kommissies
van
die
Algemene Sinode
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.
Die tien predikante word uit 'n groslys
verkies, wat soos volg saamgestel word:

35
opskrif
wysig
35.1

onveranderd
35.2

Kerkraadsbesluite word na afloop van die
vergadering vir gemeentelede beskikbaar
gestel (Kyk Reglement 19, Reglement vir
Appèl of Beswaar).
Ter verduideliking sal 'n voetnota, wat sê dat 'n
gemeente byvoorbeeld sou kon afkondig dat die
kerkraadsnotule ter insae in die kerkkantoor of
op die webwerf beskikbaar is, ingevoeg word.
24.5.1 Die ringsdiensraad (bestaande uit 'n
minimum van drie lede, indien nodig deur die
sekundi aangevul) plus twee lede deur die
Sinode aangewys, dien as die Ring se
gevolmagtigde
tugliggaam.
(Vergelyk
Reglement 18, punt 2.4.)
24.5.2 Die ringsdiensraad (indien nodig deur
die sekundi aangevul) dien as die Ring se
gevolmagtigde
appèlliggaam.
(Vergelyk
Reglement 19, punt 7.1.)
Afvaardiging na die Algemene Sinode

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.
Die benodigde aantal predikante word soos
volg aangewys:

wysig

Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers
(met sekundi).
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle
afgevaardig na die sinodesitting is.

35.2.1
onveranderd
35.2.2
onveranderd
35.2.3
voeg in

Die oorblywende getal predikante (met
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat
saamgestel word uit genomineerdes van
die ringe of ringsdiensrade, wat nog nie
verteenwoordig is nie.
Die tien ouderling of diakens word uit 'n
groslys verkies, wat soos volg saamgestel
word:
Die twee nie-gelegitimeerde sinodale leiers
(met sekundi), wat nie predikants- of
proponentsbevoegdheid het nie.
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35.2.4
onveranderd
35.3
wysig
35.3.1
onveranderd.

Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers (met
sekundi).
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene
Sinode,
indien
hy/sy/hulle
afgevaardig na die sinodesitting is.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige
en Bedryfsbestuurder indien hulle as
predikante na die sinodesitting afgevaardig
is.
Die oorblywende getal predikante (met sekundi)
word gekies uit 'n groslys wat saamgestel word
uit
genomineerdes
van
die
ringe
of
ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig is
nie.
Die benodigde aantal ouderlinge of diakens
word soos volg aangewys:
Die twee nie-gelegitimeerde sinodale leiers (met
sekundi),
wat
nie
predikantsof
proponentsbevoegdheid het nie.
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Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na die
sinodesitting afgevaardig is

35.3.2
onveranderd
35.3.3
voeg in

Die oorblywende getal ouderlinge of
diakens (met sekundi) word gekies uit 'n
groslys
wat
saamgestel
word
uit
genomineerdes
van
die
ringe
of
ringsdiensrade,
wat
nog
nie
verteenwoordig is nie.
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.
Waar die lys van sekundi uitgeput is, word
dit aangevul deur die Sinodale Diensraad,
waar van toepassing na voorlegging deur
die betrokke ringe.
Die
Uitvoerende
Amptenaar,
Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder kan
as waarnemers afgevaardig word, indien
hulle nie reeds verkies is nie.

35.3.4
onveranderd

35.4
onveranderd

35.5
onveranderd
35.6
onveranderd

29.
BYKOMENDE WYSIGINGS VAN
DIE FAMILIEREËLS
29.1.8

Aanbeveling – goedgekeur

Die Familiereëls Bepaling 41.5 word gewysig
om te lees:
Alle gemeentefondse word in 'n enkele
finansiële stelsel geadministreer. Kerkrade
besluit self of hulle die gemeente se finansiële
state jaarliks wil laat ouditeer of slegs ŉ
"Onafhanklike Oorsig" deur 'n geregistreerde
Rekenkundige Beampte wil laat doen.
Voetnota:
Die volgende beginsels geld deurentyd:
Die kerkraad is verantwoordelik om toe te sien
dat alle finansiële prosesse – ook die opstel
van finansiële state – by die gemeente vertroue
skep en aan die hoogste standaarde voldoen.
Die kerkraad stel jaarliks 'n persoon aan om die
finansiële state op te stel. Die kerkraad sien toe
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Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na die
sinodesitting afgevaardig is.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige
en Bedryfsbestuurder, indien hulle as
ouderlinge of diakens na die sinodesitting
afgevaardig is.
Die oorblywende getal ouderlinge/diakens (met
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat
saamgestel word uit genomineerdes van die
ringe of ringsdiensrade, wat nog nie
verteenwoordig is nie.
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.
Waar die lys van sekundi uitgeput is, word dit
aangevul deur die Sinodale Diensraad, waar
van toepassing na voorlegging deur die
betrokke ringe.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en
Bedryfsbestuurder
kan
as
waarnemers
afgevaardig word, indien hulle nie reeds verkies
is nie.

dat
hierdie
persoon
onafhanklik
kan
funksioneer sonder enige botsing van belange.
Die kerkraad behandel die finansiële state en
doen verslag aan die gemeente nadat dit
goedgekeur is.

33.
BESKRYWINGSPUNT
SOOS
GOEDGEKEUR EN REDAKSIONEEL
VERSORG DEUR LOURENS BOSMAN
(Bladsy 56 tot 69)

1.

EENHEID EN DIVERSITEIT

Die Oostelike Sinode loop reeds 'n lang pad met
die saak van selfdegeslagverhoudings en ons is
diep bewus van die diversiteit van beskouings
binne ons Sinode. Ons lê die volgende aan u voor
as getuienis en standpunte.
Op ons pad tot hier het ons daarin geslaag om ten
spyte van ons verskille mekaar vas te hou en
familie te bly wat vir mekaar omgee en ruimte
skep. Ons vorige besluite in 2003 en 2005 het
gespreek van hierdie gesindheid.
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2.
UITTREKSEL UIT DIE STANDPUNTE EN BESLUITE VAN 2003
2.1
SAAMBINDENDE UITGANGSPUNTE
2.1.1
Die Sinode het met deernis geluister na
die verhale van lidmate van die Kerk wat hulleself
beleef as homoseksueel georiënteer en tegelyk die
begeerte het om hulle Christenskap binne die
geloofsgemeenskap van die Kerk uit te leef.
2.1.2
Die Sinode erken met spyt dat daar
dikwels in die verlede nie genoeg sensitiwiteit en
begrip vir die situasie van persone met 'n
homoseksuele oriëntasie binne kerklike geledere
was nie.
2.1.3
Die Sinode onderskryf die saambindende
uitgangspunte wat deur die Diensgroep vir
Homoseksualiteit geformuleer is, naamlik:
dat alle mense, ongeag oriëntasie, geslag, ras en
kulturele agtergrond met respek en medemenslike
liefde bejeën en behandel moet word;
en
dat persone wat verskillende standpunte oor
homoseksualiteit huldig, mekaar nie in die proses
van besinning sal verloor nie;
en
dat homoseksualiteit 'n komplekse aangeleentheid
is en dat mense dit verskillend beleef;
en
dat alle mense onderworpe is aan die
gebrokenheid van hierdie sondige wêreld en 'n
behoefte het aan verlossing in Christus. Alle
mense moet streef na die heelheid in Hom.
2.1.4
Die Sinode oordeel dat alle mense
wat glo, hulle Christenskap in die kerk behoort uit
te leef, ongeag hulle seksuele oriëntasie.
2.2

VERSKILLENDE SIENINGS

2.2.1 Die Sinode is nie eenstemmig oor die manier
waarop 'n homoseksuele oriëntasie verstaan en
hanteer behoort te word nie. Dit blyk veral duidelik
uit die twee teenstrydige verslae uit die geledere
van die Diensgroep vir Homoseksualiteit.
Sommige meen dat die beoefening van
homoseksualiteit sonde is en dat die enigste
aanvaarbare opsie 'n lewe van seksuele
onthouding (selibaat), of 'n verandering in
oriëntasie is, terwyl ander oordeel dat dieselfde
norme in 'n homoseksuele verhouding moet geld
wat in 'n heteroseksuele huwelik geld.
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2.3

PROSES

Punt ses: Die Sinode erken hiermee dat ons nie 'n
eenstemmige antwoord kan gee op 'n hoogs
ingewikkelde vraagstuk nie en oordeel dat die
proses van besinning met die oog op uiteindelike
besluitneming moet voortgaan. Die klem moet
egter verskuif na 'n ernstige poging om die
teenoorstaande standpunte op 'n eerbare en
verantwoordelike wyse nader aan mekaar te bring.
Die uitgangspunte bly steeds 'n ernstige en
afhanklike soeke na die wil van God en 'n
onvoorwaardelike liefde vir die medemens.
(...)
Punt agt: Die Sinode oordeel dat besinning oor die
manier waarop 'n homoseksuele oriëntasie deur
Christene hanteer behoort te word, nou doelgerig
op alle vlakke van die kerklike gemeenskap en
veral in gemeentes gevoer moet word.
2.4
IN 2003 HET DIE SINODE SY
AFGEVAARDIGDES HIEROOR GETOETS EN
DIE UITSLAG HIEROOR WAS SOOS VOLG
2.4.1
Die Kerk het reg opgetree deur
verskoning te vra vir gedrag in die verlede wat
mense met homoseksuele oriëntasie seergemaak
het.
2.4.2
Die huwelik word gesien as 'n verbintenis
tussen een man en een vrou en huweliksluiting
tussen homoseksuele paartjies is glad nie
aanvaarbaar nie.
2.4.3
Die interpretasie van die Skrifgegewens
oor homoseksualiteit skep probleme. Hieroor
bestaan daar standpunte wat teenoorstaande pole
verteenwoordig.
2.4.4
Die term “seksuele oriëntasie” wat in die
gesprek oor homoseksualiteit gebruik word, vra
verdere verheldering wat navorsing oor die
oorsake vir homoseksuele gedrag, verhoudings en
deelname aan die geloofsgemeenskap insluit.

3.
UITTREKSEL UIT DIE STANDPUNTE EN BESLUITE VAN 2005
3.1
IN 2005 IS DIE VOLGENDE BESLUITE
GEFORMULEER:
3.1.1
Die Sinode onderskryf die evangelieboodskap dat die genade van die Here vir elkeen
geld.
3.1.2
Die Sinode bevestig dat lidmaatskap op
grond van 'n persoon se geloofsverklaring berus.
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3.1.3
Die Sinode bevestig dat die huwelik
Skriftuurlik gesien word as 'n verbintenis tussen
een man en een vrou.
3.1.4
Die Sinode verklaar dat huweliksluiting
tussen homoseksuele paartjies glad nie Bybels
aanvaarbaar is nie.

3.2.4
As familie wil ons aan mekaar vashou,
want ons het mekaar nodig. Die Gees is immers
aan ons almal saam gegee. Ons aanvaar mekaar
se goeie trou in hierdie saak. Trouens, die
hantering hiervan het 'n openbare toets van liefde
geword. Ter wille van God se eer gaan ons hierin
slaag.

3.1.5
Die Sinode erken dat die Skrif-gegewens
oor homoseksualiteit verskillend vertolk word.

4.
DIE 2015 BESLUITE OOR
SELFDEGESLAG VERHOUDINGS

3.1.6
Die Sinode verklaar dat dit die Sinode se
oorheersende standpunt is, dat die beoefening van
homoseksualiteit teen die leer van die Bybel is.
3.1.7
Die Sinode versoek verdere opheldering
oor die term “homoseksuele oriëntasie,” wat in die
gesprek gebruik word. Dit sluit ook navorsing oor
die oorsake vir homoseksuele gedrag, en die aard
van homoseksuele verhoudings in.

Na aanleiding van die 2015 BESLUITE OOR
SELFDEGESLAG
VERHOUDINGS
het
die
Sinodale Diensraad op verskillende maniere vir
leraars, gemeentes en ringe terugvoer gevra oor
die besluite. Daar is ook twee konsultasies met
leraars gehou om hulle terugvoer te kry.

3.1.8
Die Sinode verseker homoseksuele
persone van die NG Kerk se opregte pastorale
bewoënheid en verklaar dat alle mense hartlik
welkom in ons gemeentes is.
3.1.9
Die Sinode verklaar dat homoseksuele
gedrag teen die leer van die Bybel is.
3.1.10 Die Sinode versoek dat vir enige
voortgaande besinning ingevolge punte 3.1.5 en
3.1.7 homoseksuele mede-gelowiges wesenlik
deel van die proses sal wees.
3.2 DIE SINODE VERKLAAR:
3.2.1
Ons is deel van die familie van
Christus. Ons verskil tans nog oor hoe om gelowig
na te dink oor homoseksualiteit. Ons stem wel
saam dat alle mense in die Kerk welkom is. Ons
stem ook saam dat ons sag met mekaar moet
wees en nie te vinnig moet oordeel nie. Wat
verkeerd is, kan egter nie goedgepraat word nie.
3.2.2
Ons verskil oor hoe om die Bybel te
verstaan. Vir die meerderheid van ons
afgevaardigdes, gemeentes en lidmate is die
Skrifgegewens duidelik teen enige homoseksuele
dade. Hierdie lidmate glo dat ons die Bybelwoorde
sal verswak en God se heiligheid oneer sal
aandoen, as ons enigsins homoseksuele dade
goedpraat.
3.2.3
Vir 'n minderheid van afgevaardigdes,
lidmate en gemeentes is dit nie duidelik hoe die
Skrifgegewens toegepas moet word nie. Hierdie
lidmate wil graag langer nadink oor hoe ons die
Bybeluitsprake oor sake soos hierdie in nuwe tye
moet verstaan en toepas.
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Die meeste kerkrade en ringe se terugvoer oor die
besluite was negatief, maar daar was ook 'n aantal
gemeentes en leraars wat positief was oor die
besluite of nie 'n probleem daarmee gehad het nie.
Dit is kenmerkend van die diversiteit wat ons weet
in die Sinode bestaan.

5.
SINODESITTING VAN 23 TOT 26
OKTOBER 2016
Tydens die SINODESITTING VAN 23 tot
26 OKTOBER 2016 is die saak weer op die
Sinode se tafel geneem. 'n Gespreksdokument het
voor die Sinode gedien wat gebaseer is op
bogenoemde
terugvoer
en
'n
aantal
beskrywingspunte wat van gemeentes gekom het.
Tydens die sitting het 'n aantal individue ook
voorstelle ingedien. Dit alles is gekonsolideer en
het voor die Sinode gedien. Die volgende besluite
is goedgekeur en word nou as 'n beskrywingspunt
na die Algemene Sinode deurgestuur:
5.1
Die
Oostelike
Sinode
stuur
die
onderstaande besluite aan die Buitengewone
sitting van die Algemene Sinode deur met die
bewustheid dat daar nie in die Sinode
eenstemmigheid hieroor is nie. In ons familie is
daar ook ander standpunte en die Sinode wil
duidelik ons waardes van eenheid te midde van
diversiteit onderstreep.
5.2
Die Sinode bevestig die uitgangspunte,
verklarings en besluite van 2003 en 2005 rakende
homoseksualiteit en stuur dit na die Algemene
Sinode.
5.3
Die Sinode versoek die Algemene
Sinode
om
die
besluit
oor
selfdegeslagverhoudinge te herroep in die lig van die
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feit dat die vergadering nie getrou was aan 'n
vorige besluit van 2004
[Algemene Sinode
Besluiteregister 2004 p 428] om eers met
gemeentes in gesprek te gaan voordat 'n
sensitiewe besluit geneem word nie, en dat die
besluite
van
2007
en
2013
oor
selfdegeslagverhoudings as die standpunt van die
NG Kerk sal geld.
5.4
Die Sinode bevestig dat “slegs die
verbintenis van een man en een vrou as 'n
huwelik beskou word” (Algemene Sinode 2015)
en dat “dat seksuele gemeenskap buite so 'n
vaste, formele verbintenis/verhouding nie aan
Christelike riglyne voldoen nie” (Algemene
Sinode 2013).
Die
Sinode
het
besluit
om
die
“verbintenis/verhouding” duideliker omskryf as 'n
huweliksverbintenis, soos in die volledige 2013
besluit verwoord: “Die Algemene Sinode oordeel
dat, in die lig van bostaande, gelowiges met reg
die huwelik 'n gawe van God noem en dat
seksuele gemeenskap buite so 'n vaste, formele
verbintenis/verhouding nie aan Christelike riglyne
voldoen nie.”
5.5
Die Sinode versoek dat daar herbesin
moet word oor seks binne en buite die huwelik.
Daar blyk 'n dubbele standaard geskep te word
tussen homo- en heteroseksuele predikante.
Indien 'n burgerlike verbintenis nie 'n huwelik is nie
(soos die 2015 besluit dit stel), val seks binne so 'n
verbintenis of selfdegeslagverhouding buite die
aanvaarbare grense wat die Sinode self gestel het
op grond van Bybelse riglyne.
5.6
Die Sinode bevestig die oortuiging dat
die Bybel hoër morele eise aan leiers stel
(Jakobus 3:1) en soos wat dit neerslag vind in die
Kerkorde. Daarom kan geen persoon wat in 'n
saamwoon-verhouding of 'n "ander formele
verbintenis / verhouding" (bv 'n burgerlike
verbintenis) staan, as leraar dien of tot die
bediening toegelaat word nie. Dieselfde seksueeletiese
vereistes
wat
aan
ongetroude
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heteroseksuele predikante gestel word, word ook
aan homoseksuele predikante gestel.
5.7
Kerkrade besluit self oor die vereistes
waaraan ander leiers in die gemeente moet
voldoen en vervat dit in 'n beleidsdokument.
5.8
Die Algemene Sinode word versoek om
beleidsbesluite oor pastorale kwessies in die
hande van gemeentes te los en nie beleidsbesluite
hieroor te neem sonder konsultasie nie.
5.9
Die Algemene Sinode word versoek om
riglyne in verband met die pastorale versorging
van homoseksuele lidmate daar te stel sodat
hierdie lidmate nie marginalisering, verwerping of
veroordeling sal beleef nie.
5.10
Die Sinode versoek dat die gesprek oor
die besluite van 2007 en 2013 sal voortgaan en nie
uitgerangeer sal word nie.
DIE VOLGENDE BESLUITE IN VERBAND MET
DIE KERKVERBAND IS OOK GEFORMULEER
5.11
Die Sinode besluit dat die Sinodale
Diensraad die rol van die Algemene Sinode as
kerkverband as 'n saak van prioriteit moet
aanspreek. Alternatiewe modelle van kerkverband
wat waarde toevoeg tot gemeentes en waarmee
lidmate kan identifiseer, moet ondersoek word.
5.12
In die lig van die probleme rondom die
2015 besluit oor selfdegeslagverhoudings wil ons
voorstel dat die Algemene Sinode sy samestelling
prinsipieel sal hersien.
5.13
Afgevaardigdes na die Algemene Sinode
moet hulle mandaat van hul Sinodes na die
Algemene Sinode neem en dan besluite onder
leiding van die Heilige Gees en in konsensus
neem.
5.14
Ons verseker die Buitengewone
Algemene
Sinode
van
ons
getroue
voorbidding.
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Afgevaardigdes, terugvoer 212
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CMR en die Sinodale Diensraad 60
Cruxkamp vir tiener-jeug 111
Demokrasie ’n anker 156
Diensgroepe 171
Dinsdag 25 Oktober 2016 Eerste Middagsitting Sessie Tien 204
Dinsdag 25 Oktober 2016 Eerste Oggendsitting Sessie Agt 202
Dinsdag 25 Oktober 2016 Tweede Middagsitting Sessie Elf 205
Dinsdag 25 Oktober 2016 Tweede Oggendsitting Sessie Nege 203
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Eerste reaksies na die Oktober 2015 besluit 178
Eko-faktorkamp vir graad 5 en 6 leerders 104
Ekologie netwerk 103
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Ekologies sensitief 31
Ekonomiese en politieke oplossings 144
Errata 171
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Homoseksualiteit en 2005 standpunte 185, 218
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Human Jan (BA, Dipl Teol) 22 September 1927 tot 27 September 2016 174
In memoriam 117, 174, 193
Jeugprojekleiersbyeekoms 113
Kaart na Pierre van Ryneveld 5
Kerkbode 213
Kerkorde, missionaal 160
Kerkverband vir ons tyd 39, 194
Kerkverband, Algemene Sinode 181, 220
Kerkvergaderinge, verskillende 43
Keyter Kobus (BA) 24 Julie 1931 tot 7 Februarie 2015 118
Klein gemeentes 61, 75
Konstituering 20, 188, 191
Louw Frans (BA, BTh) 25 Junie 1946 tot 10 Maart 2015 119
Luisterspan, samevatting van die 213
Lys van persone volgens Reglement 18 aangewys as lede van Tugliggame 213
Maandag 24 Oktober 2016 Aandsitting Sessie Sewe 201
Maandag 24 Oktober 2016 Eerste Middagsitting Sessie vyf 195
Maandag 24 Oktober 2016 Eerste Oggendsitting Sessie drie 194
Maandag 24 Oktober 2016 Tweede Middagsitting Sessie Ses 199
Maandag 24 Oktober 2016 Tweede Oggendsitting Sessie vier 195
Marais Solly 23 Februarie 1951 tot November 2015 123
Mikrofone 31
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Missionale Kerkorde 158, 160
Missionale Transformasie en Algemene Sinode 52
Missionaliteit 51, 195
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Notule 200, 206, 208, 212,
Notule Diensgroep 171
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Nuwe Artikel 2 159
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Ongelykheid, kan dit uitgeroei word? 142
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Ongelykheid, wat is die gevolge van 142
Ontwerp van hierdie saamwees 29
Ontwerpspan 171, 192
Ouderlinge of diakens aanwys 100
Pastor pastorum 81
Personeel 194, 195, 196, 199, 202, 203, 204, 209
Pierre van Ryneveld, kaart na 5
Praktiese reëlings 193
Predikante, aanwys 100
Predikante, algemene aandag aan 59
Predikantekonferensie 80
Predikante-opleiding 58
Predikanteversorging 79
Program 11, 29, 163
Projekte 59
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Ringe, terugvoer vanaf 178
Rol van die kerk 145
Rol van die staat en die regering 141
Sake uit die Algemene Sinode 2015 86, 203, 204
Sake volgens die Familiereëls 59
Samevatting 26, 179
Seisoen van menswaardigheid 63, 213
Selfdegeslagverhoudinge 61, 87, 180
Selfdegeslagverhoudings Algemene Sinode 2015 besluit 185, 218
Sinodale Diensraad (Drie) Predikanteversorging 79
Sinodale Diensraad (Een) Eie werksaamhede 57, 197, 215
Sinodale Diensraad (Twee) Netwerke 71, 196, 200, 215
Sinodale Diensraad (Vier) Ekologie 103, 209
Sinodale Diensraad (Vyf) Jeugwerk 109, 207
Sinodale Diensraad 29, 32, 178
Sinodale Diensraad en besluiteregister Algemene Sinode 60, 87
Sinodale Diensraad en die CMR 60
Sinodale Diensraad en ringe 59
Sinodale Diensraad nominasievorms vir lede van 175
Sinodale Diensraad verkiesingsproses 47
Sinodale Diensraad, taak van die 47
Sinodale Diensraad, Verkiesingsproses 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 214
Sinode as kerkverband 41
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Sakeregister

Sinode denke oor gemeentes 24
Sinode in breër verband 15
Sinode plaaslik 15
Sinode siklus van sinodesittings 24
Sinode taak as Sinode 26
Sinode uitgangspunte 23
Sinode visie en slagspreuk 24
Sinode, eie kommunikasie 57
Sinode, eie personeel 58
Sinode, eie werkswyse 57
Sinode, waardes en werksaamhede 9, 23, 57
Sinode-familie, ons saamwees 23, 192
Sinode-familie, wie is 15, 188
Sinodelied 6
Sinodesitting 2016 186, 218
Sinodesitting, program in breë trekke 29
Sinodesitting, tema en doel 29
Sinodesitting, terugvoer 183
Sinodesitting, volgende 213
Sitplekke vir die afgevaardigdes 168
Sitting Dinsdag 25 Oktober 2016 202, 203, 204, 205, 207
Sitting Maandag 24 Oktober 2016 194, 195, 199, 201
Sitting Sondag 23 Oktober 2016 188, 192
Sitting Woensdag 26 Oktober 2016 209, 210
Skoolverlaterskamp (Skollies) 112
Skoolverwisselingskamp 109
Sondag 23 Oktober 2016 Aandsitting 192
Sondag 23 Oktober 2016 Namiddagsitting Sessie een 188
Spies Rudolph (BA) 13 Januarie 1922 tot 7 September 2015 120
Staptoer ter wille van 'n ekologiese ervaring 105
Stemtellers 171
Suid-Afrika waarvoor ons bid 35, 149
Suider-Afrika en Namibië waarin die NG Kerk en sy mense woon 138
Swaziland vennootskap 63
Taak van die Sinodale Diensraad 47
Tafelgesprekke 31
Tafelindeling 168
Tafelleiers 171
Teologiese besinning 23
Teorie oor politieke en sistemiese probleme in die ekonomie 143
Terugvoer 194, 202, 209
Terugvoer oor die sinodesitting 183, 213
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Terugvoer vanaf die Ringe 178
Terugvoer vanaf ons afgevaardigdes by die Algemene Sinode 2015 178
Toewyding 31, 209
Together towards life 134
Transformasie van ongelyke ekonomiese magsbalanse 155
Tugliggame, lys van persone volgens Reglement 18 aangewys as lede van 213
Uitvoerende Amptenaar, oorgee 200
Van deïsme na 'n deelname aan die triniteit 159
Van der Westhuizen Donnie (BA, BTH) 2 Januarie 1932 tot 1 Januarie 2016 121
Van 'n instelling na 'n beweging 159
Van Rooyen Christo (BA, BTh) 17 Februarie 1956 tot 5 Desember 2014 120
Verdagings 192, 195, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 210
Verkiesingsproses Sinodale Diensraad 31, 47, 195, 196,199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 214
Verlore seun is weer tuis 136
Vermorsing van staatsfondse 142
Verskillende kerkvergaderinge 43
VGKSA, gesprekke met 59
Viviers Piet (BA) 27 November 1919 tot 29 Desember 2015 122
Volgende sinodesitting 213
Volledige registrasielys 164
Voorbidding 193, 212
Voorsitter, verslag van 57
Voortgaande gesprek 39
Voorwoord 3
Vroueherfskonferensie 64
Waardes en werksaamhede van die Sinode 9
Wandrag Jan, brief 212
Wat het die Kerk in die 20ste eeu gedoen? 139
Watter oplossings bied die NG Kerk in die 21ste eeu? 140
Welkom 23
Woensdag 26 Oktober 2016 Eerste Oggendsitting Sessie Dertien 209
Woensdag 26 Oktober 2016 Tweede Oggendsitting Sessie Veertien 210
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