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BELANGR~K V~R ALLE AFGEVAARD~GDES

Vriendelik vra ek u aandag vir die volgende vyf sake:

1. SKEMA AAN OUDERLINGE

Die Skema van Werksaamhede word gestuur aan die
leraar/Ieraars van die gemeente en aan die primarius
ouderling by die adres wat op die geloofsbrief ver
skyn, Die leraar of skriba word vriendelik versoek
om seker te maak of die Skema van Werksaamhede
die primarius-ouderling wel bereik het. lndien die
primarius-ouderling verhinder word om die vergade
ring byte woon, moet die Skema asseblief aan die Se
kundus-ouderling oorhandig word.

2. SANDELINGE VAN DIE VERGADERING VAN
DIE ALGEMENE SINODE

Afgevaardigdes word versoek om die Handelinge
van die Algemene Sinode van 1990 saam te bring.

3. TYDELIKE KOMMISSIES

Leraars word versoek om asseblief in die Verslag van
die Kommissie van Orde vas te stel of hulle in ‘n ty
delike kommissie benoem is, en veral ook te let op die
datum, tyd en plek wanneer u kommissie vergader.
Doen asseblief dieselfde ten opsigte van u ouderling,
en vestig sy aandag daarop indien hy benoem is. As
u nie in ‘n tydelike kommissie kan dien nie, moet u on
dergetekende asseblief onmiddellik verwittig, sodat
‘n sekundus opgeroep kan word. Van lede van ty
delike kommissies word verwag om ‘n studie te maak
van die sake wat na hulle kommissie verwys is.

4. SITPLEKPLAN

U aandag word gevestig op die sitplekplan en naam
lys wat as los imvoegsels in die Skema ingesluit is.
Stel vas waar u sitplek is, sodat u die oggend van
Dinsdag, 15 Oktober vOOr 08:30 in u sitplek kan
wees. Vir stemopnemers is plekke aan die kant van
hulle rye aangewys sodat hulle vryelik kan beweeg vir
die opneem van stemme.

5. BYEENKOMSTE VIR DIE EGGENOTES VAN
AFGEVAARDIGDES

ouderlinge word deur die eggenotes van die uit
tredende Moderamenlede na ‘n gesellige byeenkoms
as gaste van die Administrateursvrou, mev Bettie
Meiring, genooi.

PROGRAM: Mev Anniéria McFarlaine (Theunissen)
sal praat oor ‘Die rol van die vrou vandag”.

PLEK: Provinsiale-Administrasiegebou

DATUM: Donderdag, 17 Oktober 1991 om 10:00.

VERSOEK: Vroue van afgevaardigdes wat die by
eenkoms wil bywoon, moet asseblief vOôr 7 Oktober
1991 die vorm wat as los invoegsel saam met die
Skema uitgestuur word, voltool en pos aan:
Mev Henda Gaum
Glencoeweg 31
Oranjezicht
KAAPSTAD
8001

Telefoonnommer: 021/231909

5.2 Die Vrouediens-Sinodale Komitee reel ‘n og
gendbyeenkoms vir 22 Oktober 1991 in Tamboers
kloof se kerkgebou. Prof Murray Janson sal as
spreker optree. Verdere besonderhede oor die pro
gram sal later verstrek word.

Dankie vir u vriendelike aandag - en seen met u voor
bereiding vir die sinodesitting!

Hartlike groete in die Here

FRITS GAUM
SCRIBA SYNODI

1 September 1991

5.1 Al die vroue van afgevaardigde predikante en
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~NHOUDSOPGAWE
LET WEL: Omdat die versiag van die Kommissie van Orde eerste aan die orde gestel word en ook die roos~
ter van werksaamhede vir die sinodesitting bevat, word die versiag eerste en daarna die ander verslae in al
fabetiese orde geplaas ten einde die naslaan te vergemaklik.

1.VERSLAE VAN KOMMISSIES EN VERTEENWOORDIGERS - A

Al Kommissie van Orde 1
A2-l Ad hoc-kommissie Rasionatisering 6
A2-2 Ad hoc-kommissie Rekenarisering van Ringsvorms 8
A3 Argief en In Memoriam 10
A4 Christelike Publikasies 14
A5 Diens van Barmhartigheid 18
A6 Erediens 34
A7 Hugenote-Kollege 38
A8 Indiensopleiding van alle ampte 40
A9 lnligting 41
AlO Jeug 47
All Kuratorium 58
A12 Leer en Aktuele Sake 64
A13 Moderamen 64
A13-l Verslag Teologiese Skool Decoligny 90
A13-2 Versiag Beplanning van die N G Kerkfamilie 91
A14 Regskommissie 92
A15 Sending en Evangelisasie 102
A16 Sinodale Kommissie 131
A17 Toesig en Kontrole 136
A18 Vrouediens 158

2. BESKRyWINGSpIJNTE - B

Bi Algemeen 167
B2 Fondse 171
83 Leer en Aktuele Sake 173
B4 Kerkreg : Bepalinge en Reglemente 176
85 Ringsvorms 178

3. APPELLE EN VERSOEKSKRIFTE - C

Cl R G Butler: Aansoek om herstel van status i ~
C2 W J Louw: Aansoek om herstel van status i ~
C3 B S Janeke: Appél teen uitspraak - Sinodale Kommissie 179
04 J A M Archer: Appél teen besluit - Ring van Wynberg 180

4. LAATSTUKKE - 0

Dl Addendumverslag - Kommisie van Toesig en Kontrole 181
D2 Beskrywingspunt en studiestuk oor vooroordeel 183



Al —1— KOMMISSIE VAN ORDE

Al VERSLAG VAN D~E KOMM~SS~E VAN ORDE

Geagte voorsitter, broers en susters

U Kommissle het na die beste van sy vermoë die in
gekome verslae en beskrywingspunte corweeg, en
wil met die oog op die goeie orde van die vergade
ring die volgende aanbevelings aan u vootlé

1. SITTINGSURE

1.1 Die volgende sittingsure word aanbeveel:

1.2 Beskikbare aande vir Tydelike Kommissie-ver
gaderings en moontlike aandsittings:

2. OPEN%NGSREDE

Die kommissie beveel aan dat
gehou word op Dinsdagoggend,
die konstituering.

3. VERLOF VAN AFWESIGHEID

Dit is belangrik dat alle afgevaardigdes at die sittings
dae teenwoordig sal wees. Indien afwesigheid on
vermydelik is, moet aansoeke om verlof tot afwesig
heid skriftelik en met opgaaf van redes by die Kom
missie vir Verlof ingedien word. Die kommissie
moet die aansoeke om verlof met sy aanbeveling elke
dag aan die Sinode voorlê, en die Sinode besluit
daaroor. Die Kommissie vir Reiskoste sat let op wie
verlof vir afWesigheid ontvang het met verlies van
daggeld.

4. AANKONDIGINGS

Aankondigings word deur die Kommissie vir Aankon
digings en Aansoeke om Verlof gedoen. Die kom
missie sal versoeke oor aankondigings keur en be
sluit watter aankondigings wanneer gemaak moet
word.

5. BIDUUR

Die verrigtinge van elke dag begin met ‘n biduur van
15 minute. Dit bestaan uit die sing van twee liedere
uit ons Gesangeboek, die tees van ‘n gepaste ge
deelte uit die Woord van God deur die voorganger,

en geleentheid vir gebed deur die aanwesiges.

6. STEMOPNEMERS

Twee persone word in elke blok van die saal benoem
om:

6.1 stembriefies op te neem en te help tel;

6.2 stemme te tel wanneer by wyse van handopsteek
of opstaan gestem word;

6.3 vas te stel wie in die betrokke blok afwesig is, en
dit aan die Kommissievir Verlof te rapporteer.

7. KIESING VAN DIE MODERATUUR

Die verkiesing van die Moderatuur vind onmiddellik
ná die openingsrede plaas.

8. LUI VAN KLOK

Die ktok lui 5 minute voor die begin van elkesitting en
die afgevaardigdes word versoek om hulle sitplekke
so gou moontlik in te neem sodat die verrigtinge op
die bepaalde tyd kan begin.

9. DUUR VAN DIE SINODE

Die kommissie beveel aan dat die Sinode nie later nie
as 23 Oktober sluit. Die konstituering van sinodale
kommissies vind ná die afsluiting van die Sinode op
23 Oktober plaas.

10. NOTULE

Die notule van elke sittingsdag word daagliks gedruk
en die volgende dag so gou as moontlik na die mid
dagpouse aan die orde gestel. Die notule word dan
as gelese beskou.

11. SKEMA EN DIE PERS

Die kommissie beveel aan dat die verslae, beskry
wingspunte en versoekskrifte nie vir publikasie deur
die pers beskikbaar sal wees alvorens die betrokke
sake voor die Sinode dien nie.

12. KLEREDRAG VAN AFGEVAARDIGDES

Van afgevaardigdes word verwag om hulle waardig
en sober te klee.

13. TWEE ASSISTENT-SKRIBAS VIR NOTULE

Die kommissie beveel aan dat twee assistent-skribas
saam met die Notulekommissie verantwoordelik sal
wees vir die notule van die vergadering sodat die
Scriba Synodi kan sorg vir die vlot voorlegging van
die sakelys aan die Moderator. Die assistent-skribas
word verkies nadat die vergadering ‘n groslys ge
vorm het.

08:30 tot 10:45
10:45 tot 11:15
11:15 tot 12:45
12:45 tot 14:15
14:15 tot 16:00
16:00 tot 16:30
16:30 tot 18:00
19:30 tot 21:30

- sitting
- teepouse
- sitting
- middagpouse
- sitting
- teepouse
- sitting
- aandsitting (wanneer nodig)

* Dinsdagaand
* Woensdagaand
* Donderdagaand
* Vrydagaand
* Maandagaand
* Dinsdagaand

- l5Oktober
- 16 Oktober
- l7Oktober
- l8Oktober
- 21 Qktober
- 22 Oktober

die openingsrede
15 Oktober, net nã
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14. REG VAN SITTING MET ADVISERENDE
STEM

Aan predikante in sinodale diens en amptenare van
gelyke status van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika,
sowel as aan persone wat mede-verantwoordelik is
vir verslae wat voor die vergadering dien, word reg
van sitting met adviserende stem verleen wanneer
hulle verslae en die sake wat hulle werk raak, behan
del word.

15. INSENDERS VAN BESKRYWINGSPUNTE
EN APPELLE

Die insenders van sodanige stukke kry geleentheid
om hulle saak mondelings of skriftelik voor die be
trokke tydelike kommissie te bepleit.

16. VOORSTELLE / AMENDEMENTE TEN OP
SIGTE VAN AGENDA (RegI 14:8.42.2)

“VoorsteIleL~f amendemente ten opsigte van aan
bevelings ø~r beskrywingspunte in die agenda van
die sinodale vergadering moet die Skriba van die Si
nodale Kommissie op die Iaatste één week voor die
sitting van die Sinode bereik. Die Kommissie van
Orde verwys dit na tydelike kommissies en die insen
ders van beskrywingspunte, voorstelle en amen
demente kry die geleentheid om hulle saak voor die
tydelike kommissie te stel. Die aanbevelings van die
tydelike kommissie dien as voorstelle voor die Si-
node.

Lede van die vergadering behou die reg om amen
demente tydens die vergadering in te dien.”

17. SAMESTELLING VAN TYDELIKE KOMMIS
SIES

Tydelike Sinodale Kommissies is deur die Kommissie
van Orde aangewys en bestaan sover moontlik uit die
lede van die ooreenstemmende permanente kom
missies.

18. VOORSTELLE OOR NUWE SAKE

Voorstelle oor ander sake as die wat deur die Roos
ter van Werksaamhede aangedui word, word vóór
behandeling eers na die Moderatuur vir aanbeveling
verwys.

19. AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE
SINODE

Afgevaardigdes na die Algemene Sinode word ver
kies volgens BepI 35.1.1, 35.1.1.2

20. SLUITINGSREDE

Die sluitingsrede neem die plek van die biduur op die
laaste sittingsdag in.

21. ROOSTER VAN WERKSAAMHEDE

Dinsdag, 15 Oktober 1991

09:00 -Konstituering
Openingsrede
Kiesing van Moderatuur (BepI 33.2.1 en RegI
14.5.1, 14.5.2 en 14.7.2)

Terwyl die verkiesing van die Moderatuur plaasvind,
word die volgende verslae behandel:

Verslag van die Kommissie van Orde
Versiag van die Moderamen
Verslag Teologiese Skool Decoligny
Verslag Beplanning van die N G Kerkfamilie
Versiag van die Sinodale Kommissie
Versiag van die Ad hoc-kommissie vir Rasio
nalisering

A2-2 - Versiag van die Ad-hoc-kommissie vir Reke
narisering van die Ringsvorms

A~ ~ - Verslag van die Argief- en In Memoriam-kom
missie

Aand

Tydelike kommissies vergader.

Woensdag, 16 Oktober 1991

A15 - Verslag van die Saamgevoegde Kommissie vir
Sending en Ampsbediening en Evangelisasie

SPREEKBEURT: Ds P W de Wet, Sending onder die 2
Kommuniste (10 minute)
A8 - Indiensopleiding van aIle ampte
A6 - Verslag van die Kommissie vir die Erediens

Aand

Tydelike kommissies vergader

Donderdag, 17 Oktober 1991

Al 2 - Verslag van die Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake

SPREEKBEURT: Serkos (10 minute)
A9 - Verslag van die Kommissie vir Inligting
A4 - Versiag van die Kommissie vir Christelike

Publikasies
SPREEKBEURT: Bybelkor (10 minute)

Aand

Broederlike onderhoud: “Die ampsdraer as
dienskneg van die Here in die kerk vandag”:
Prof W D Jonker

Vrydag, 18 Oktober 1991

A14 - Verslag van die Regskommissie
Al 1 - Verslag van die Kuratorium
A7 - Verslag van die Hugenote-Kollege

Al -

A13 -

A13-l -

A13-2-
A16 -

A2-1 -
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I nligtingsbyeenkoms: Die sosio-ekonomiese
omgewing op pad na 2000:
Prof W P Esterhuyse

Saterdag, 19 Oktober 1991

AlO - Versiag van die Jeugkommissie

Sondag, 20 Oktober 1991

10:00 - Nagmaalsdiens, Groote Kerk, waarheen
sinodegangers uitgenooi word.

19:00 - Koorsangdiens, Groote Kerk, waarheen
sinodegangers uitgenooi word.

Maandag, 21 Oktober

A5 Versiag van die Kommissie vir Diens van
Barmhartigheid

- Kies van afgevaardigdes na die Algemene
Sinode (BepI 35.1.1)

Aand

- Verslae van tydelike kommissies
- Tydelike kommissies vergader

Dinsdag, 22 Oktober 1991

Al 7 - Versiag van die Kommissie vir Toesig en
Kontrole

- Verslag van die Tydelike Kommissie vir
Fondse

Al 8 - Verslag van Vrouediens

- Verslag van die Kommissie vir Toesig en
Kontrole (Pensioenaangeleenthecje)

- Verslae van tydelike kommissies

Woensdag, 23 Oktober 1991

- Verslae van tydelike kommissies en ander
sake wat oorgestaan het.
Sluitingsrede

- Dankbetuigings
- Afsluiting

11:15 - Nuwe kommissies konstitueer.

22. AANBEVOLE TYDELIKE KOMMISSIES

22,1 Kommissie vir Aankondigings (Blok B,
Ry D7-9)

Vergader Maandagmiddag 14 Oktober om 14:00
voor die Moderatuurstafel, Hugenote-Gedenksaal.

Ds H H Roux (Saamroeper)
Ds J M Ackerman

DsFFJ Brand
Scriba Synodi - adviserend

22.2 Tydelike Kommissie vir Bepallnge en Reg
lemente (810k 8, Ry C7-l 1)

Vergader Maandagmiddag 14 Oktober om 14:00
onder die horlosie in die Hugenote-Gedenksaal.

Ds P J Botes (Saamroeper)
DsCJvanRensburg
Ds J N Kritzinger
Actuarius Synodi - adviserend

22.3 Tydelike Kommissie vir Besluite en Sake-
register (Tafels voor Blok A)

Vergader Maandagmiddag 14 Oktober am 15:00
voor Moderatuurstafel, Hugenote-Gedenksaal

Dr E J van der Walt (Saamroeper)
DsCPvanWyk
~-~tor
Ds J W L Gebhardt
Scriba Synodi - adviserend

22.4 Tydelike Kommissie vir Notulering (Tafels
voor Blok B)

Vergader Maandagmiddag 14 Oktober om 14:15
voor Moderatuurstafel, Hugenote-Gedenksaal.

Ds C S Roberts (Saamroeper)
Ds C J Lamprecht
DsCWAIheit
DsC MVWait
D&N-d-D-Brand
DsAJGreyling
Ds J P Gavera
Ds H J P Crause
Ds W P Malherbe
Ds S McCarthy
DsPAduToit,jr
Ds~W-G-d~’
Ds M H Coetzee
Ds A H Minnaar (Sekundus)
Scriba Synodi - adviserend

22.5 Tydelike Kommissie vir die Mikrofoon

Vergader Maandagmiddag 14 Oktober om 14:00 by
die Moderatuurstafel, Hugenote-Gedenksaal.

DwRo~e~er~
Mnr A P Viljoen

22.6 Tydelike Kommissie vir Verlof (Blok B
Ry E7-8)

Ds E J Smith (Kaapstad) (Saamroeper)
Ds J A van der Merwe (George)
Ds S W van Wyk (Sekundus)

Aand

(~Aand

A17
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22.7 Tydehke Kommissie vir die Pers (Blok C Ry
814-20 en Blok D ry 821 -27)

Vergader Maandagmiddag 14 Oktober om 16:00
veer Moderatuurstafel, H ugenote-Gedenksaal.

-~ A-c~jc~-
Cud! (dr) J.Ai~Lie+er~Saamroeper) - Blok C Ry 820
Ds J J Smit - Blok D Ry B21
Ds J A Burger (Mosselbaai-Suid) - Blok D Ry B22
Scriba Synodi - adviserend

22.8 Herderlike Brief (810k B, Ry C12 en 13).

Cud! (prof) D W de Villiers (Saamroeper)
Dr A J Basson

22.9 Sangleiers

Ds J H Martinson (Saamroeper)
Ds F J Swart
Ds H P Basson (Begeleier)

22.10 Tydelike Kommissie vir Algemene Sake

Vergader Maandagoggend 14 Oktober om 10:00 in
Kamer 201.

Ds J H Koch (Saamroeper)
Ds D R Pepler
Ds J Kuyler
Dr J H Cilliers
Dr J D P P Ferreira
DsPJPHugo
DsJSHuman
Ds J U Theron
Ds M P Sahd
Ds L J P van Niekerk
Oudi J Nell
Cud! J Faul
Ds J A Groenewald
DrCWBurger
DrJJ E Koornhof
DsR CThorne
DsTS Smit
DrCHeys
Cud! J Otto

Sake na bogenoemde kommissie verwys:

Al 0:9.2;
A15:1.6; 15.2; 16.3; 35.2.4.4;
81.2-81.7; 81.8-81.16; 81.18-81.23;
B2.3.
85.1 - 85.3

22.11 Kommissie vir Korrespondensie (Sick B
RyD11-13)

Vergader Maandagmiddag 14 Cktober om 15:30
voor Moderatuurstafej.

DsCJ van LIII
Scriba Synodi - adviserend

22.12 Tydelike Kommissie vir Fondse

Vergader Vrydagoggend 11 Oktober om 10:00 in
die Kommissiesaal, 6de Verdieping, N G Kerksen
trum

Ring Primarius

Sake na bogenoemde kommissie verwys:

A3:4.2.2.3; A10:7.3.2, 7.4.2; A15:25.5.3; 29.2.1;
32.2.2; 48.4.2;
Al 7 (hele verslag);
B1.17
B2.1 - 82.5

22.13 Tydelike Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake

Vergader Maandagoggend 14 Cktober 1991 om
10:00 in Kamer 201.

Beaufort
BelIville
Caledon
Calvinia
Clanwilliam
Durbanville
George
Goodwood
Kaapstad
Knysna
Koeberg
Kuilsrivier
Mosselbaai
Namakwaland
Cudtshoorn
Paarl
Parow
Piketberg
Riversdal
Somerset-Wes
Stellenbosch
Swartland
Swellendam
Tulbagh
Vishoek
Vredenburg
Worcester
Wynberg
Ouderlinge

Sekundi

Ds L E van Vuuren
DsSJonck
Ds M du P le Roux
Ds A J Lintvelt
Ds P Viviers
Ds C W Aiheit
Ds L S Hayward
Ds J A Groenewald
DsMMduToit
DsP BVoigt
Ds H J Vorster
Ds H A de Ridder
DsJJde Wet
Ds W D A Nieuwoudt
Ds N J Burden
Ds H J Steyn
DsAJGreyling
Ds G S M Enslin
Ds M H le Roux
Ds C Meyers
Ds T E Lombard
Ds CT Visagie
DsCJG.Resse~w
DsAHLouw
Ds M A Bergh
Ds H V Coetzee
Ds J H Martinson
Ds J S van Niekerk

Cud! D J Oosthuizen
Die verskillende skribas
van die Ringsfondsekom
missies

Dl

Ds A J Zietsman (Saamroeper) Dr M D J Smith (Saamroeper)
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Dr J van der Merwe
Prof W D Jonker
Dr J J Hattingh
Dr P Bekker
Ds R P Hough
Dr T Badenhorst
Ds L F van Niekerk
Ds S J Herhoidt
DsJJde Wet
Ds C R Liebenberg
Cud) (ds) F S Marincowftz
Cud) (dr) F M Gaum
Cud) (dr) H J B Combrink
Cud) C Weyers
Ds A Strydom (Skriba)

Diens van Barmhar
tigheid

Erediens
Hugenote-Kollege
Inligting
Jeugkommissie
Kuratorium
Leer en Aktue)e Sake
Regskommissie
Sending/Evangelisasie:
Toesig en Kontro)e

Die skriba van elke Ring

22.16 Stemopnemers

BlokA
B)okB

BlokC

B)ok D

BlokE
Blok FIG
Blok GIH
Blok)
B)okJ

Blok K

Ds D R Pepler
Prof B A Muller
DsJDThom
Dr J D Victor
Ds J van der Westhuyzen
DrDJHattingh
ProfWDJonker
ProfPCoertzen
Ds J H Koch
Ds T E Lombard

:DsBWKoen(F6)
Ds S Voges (E13)
Ds A de S Botha (M7)
Ds J C P B Nieuwoudt (C20)
Ds A vd Westhuyzen (M14)
Ds J P Conradie (D21)
Ds S T Potgieter (M27)
Ds J P Theron (G28)
Ds H G van der Merwe (H47)
Ds H Ia Grange (J62)
Ds F D J Basson (F81)
Ds F C Lambrechts (B88)
Ds J S Haggard (L82)
Ds A S Duvenhage (C89)
Ds P H de Wet (L95)
Ds L E van Vuuren (F96)
Ds U Venter (M102)
Ds A J Jacobs (Fl 03)

Christelike Publikasies: Ds W J van Ziji

B. Verteenwoordigers van die Ringe

Sake na bogenoemde kommissie verwys

Al2:6;
B3.l -83.22

22.14. Tydelike Regskommissie

Cud) (dr) P J Coertzen (Saamroeper)
DsPJBotes
DsKDelport
Ds S G Rossouw
Cud) (ds) J J Sieberhagen
Cud) F J Joubert
Cud) G J J Louw
Actuarius Synodi - ampshalwe

Sake verwys: A3:5;
A5:4.8.2.1 .3, 4.8.2.5.1, 4.8.3.2.2.4, 4.8.2.3.4.1,
4.9.2.5.2; A9:7;
A12:6;
A10:1.3.2;
A15:1.6; 2.2; 12.7.2.4, 12.7.2.5; 28; 29.2.2; 35.2.4.4;
40.2; 42.5 met bylae 1; 51; 52; 53;
A18: Bylae 1;
81.1; 81.7; 81.21;
B4.1 - 84.6.
Cl -4

22.15 Tydelike Kommissie vir Samestelling van
Permanente Kommissies (“Die Kommissje vir
Kommissies”)

Assessor : Saamroeper

A.Voorsjtters van Permanente Kommissies
Argiefkommissie : Prof E Brown

Blok L

Blok M

Saamroeper: Dr C F le R Stodart

22.17 Kontakpersoon

Ds D E du T Minnaar

Met verskuldigde agting

Lede van die kommissie:

D J Hattingh (voorsitter), J van der Westhuyzen, T E
Lombard, F M Gaum (skriba), W C Malan, P S Meyer,
F D Robertson, M G Swart
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A2/1 VERSLAG VAN D~E AD HOC-KOMM~SS~E V~R RAS~ONAUSER~NG

Geagte voorsitter, broers en susters

Die kommissie het reeds aan die Sinodale Kommis
sie (1989) gerapporteer en bring met hierdie versiag
slegs ‘n paar oorblywende sake onder die aandag
van die Sinode.

1. HERSTRUKTURERING SSK EN SKAE
(Notule Sin. Kom. punt 4.5.62.3.2 bl 21)

Aansienlike vordering is deur hierdie twee kommis
sies gemaak ten einde hulle werk te koOrdineer.

1. Die naam van die oorkoepelende kommissie sal
wees: Sinodale Getuienis Kommissie (SGK). Hierdie
kommissie sal verdeel word in vier afsonderlike kom
missies te wete:

11.1 Kommissie vir Gemeentebediening (KGem)

1.1.2 Kommissie vir Sending en Evangelisasie (KSE)

1.1.3 Kommissievir Gerigtebediening (KGB)

1.1.4 Kommissie vir Bedieningsbegeleiding (KB)

1.2 Die ad hoc-kommissie het besluit dat die Sinodale
Getuienis Kommissie die saak volledig in hulle ver
slag aan die Sinode sal voordra.

2. HULPVERLENING AAN DIE SUSTERKERKE
(Notule Sin. Kom. punt 4.5.6.2.2.4 bl 20)

2.1 Voorlopige samesprekings is reeds tussen die
verskeie kommissies gevoer, maar aangesien die
herstrukturering van die Sinodale Getuienis Kommis
sie flog nie afgehandel is nie, is dit wenslik dat die Si-
node die opdrag moet kontinueer.

2.2 Die ad hoc-kommissie het besluit dat die Sinodale
Getuienis Kommissie die saak aan die Sinode moet
voordra.

3. SAM ESTELLING VAN DIE SINODE:
(Notule Sin. Kom. punt 4.5.8.3 bI 24)

3.1 Die ringe is gevra om kommentaar te lewer oor
die moontlikheid dat die Sinode saamgestel mag
word by wyse van ringsverteenwoordiging. Uit die
verslae wat van ringe ontvang is, het die volgende ge
blyk:

3.1.1 dat daar ‘n sterk gevoel teen ringsverteenwoor
diging is.

3.1.2 dat voorkeur gegee word aan die status quo.

3.1.3 dat as alternatief oorweging geskenk kan word
aan die moontlikheid dat die gemeente deur een
predikant en een ouderling/diaken verteenwoordig
sal word.

meer dan een predikant ook meer predikante en
ouderlinge/diakens mag stuur indien hulle self vir die
koste instaan.

3.2 Die Sinodale Kommissie het op aanbeveling van
die Ad hoc-kommissie vir Rasionalisering die begin
sel van gelyke verteenwoordiging aanvaar, sowel as
ringsverteenwoordiging op die Sinode as eerste
prioriteit. Hierdie besluit moes aan die Algemene Si-
node by wyse van ‘n beskrywingspunt voorgelê
word, maar ongelukkig het dit agterweë gebly en het
die saak nie gedien nie. Intussen het die Regskom
missie ook weer aandag aan die saak gegee en is
hulle van plan am na die Sinode te kom met die ge
dagte van verteenwoordiging deur slegs een predi
kant en ouderling/diaken per gerneente. Ook hierdie
moontlikheid sal eers in die Kerkorde by die volgende
Algemene Sinode sy neersiag moet vind.

3.3 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit:

3.3.1 dat die status quo tot by die volgende Si-
node gehandhaat word, met ander woorde, al die
predikante plus een ouderling/diaken as afge
vaardigdes van die gemeente.

3.3.2 dat moontlike verandering in die samestel
ling van die Siriode eers na die vergadering van
die volgende Algemene Sinode oorweeg sal
word.

4. SPESIALE RINGSITTING
(Notule Sin. Kom. punt 4.5.8.4.5.2 bI 26)

4.1 Ringe is gevra am die spesiale ringsitting te evalu
eer. Uit die terugvoering wat ontvang is, het die vol
gende aan die Hg gekom:

4.1.1 dat daar ni,e ‘n algehele verwerping van die stel
sel was nie.

4.1.2 dat dit vir die ouderlinge meer waarde as vir die
leraars gehad het.

4.1.3 dat die meeste ringe ‘n afwagtende houding wil
inneem ten einde by die Sinode te sien of die vooraf
bespreking ‘n gunstige uitwerking op die sinodesit
ting sal he.

4.1.4 dat daar ernstige bedenkinge by ringe is oor die
werkwyse naamlik dat die ring self verantwoorde
likheid vir die duplisering van die verslae moet aan
vaar.

4.1.5 dat daar oak bedenkinge is oor die lengte en in
sommige gevafle die inhoud van verslae wat nie net
sake, waaroor besluite geneem moes word, gedek
het nie.

4.1.6 dat die probleme nie so seer in die stelsel gelee
is nie, maar in die administrasie daarvan.3.1.4 dat indien 3.1.3 aanvaarbaar is, gemeentes met
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4.2 AANBEVEUNGS

die Sinode besluit:

4.2.1 dat met die stelsel voortgegaan moet word.

4.2.2 dat die duplisering van die materiaal sen
traal moet geskied.

4.2.3 dat die verslae baie korter moet wees,

5. BESPARING

5.1 Die vraag mag gevra word of die rasionaliserings
poging werklik enige besparing meegebring het. Dit
moet toegegee word dat dit nie maklik is om presiese
berekenings te doen nie.

5.2 Ons het berekenings probeer maak van moont
like besparings wat die rasionaliseringsbesluite ten
opsigte van die volgende kan meebring:

- Korter sinodesitting (koste versprei oor 4 jaar)

- Vermindering van predikante in sinodale diens

- Afskaling van sekere werksaamhede

- Vermindering van vergaderings van sinodale kom

missies.

Uit die berekenings blyk dit dat ons reeds in hierdie
finansiële jaar meer as R400 000 bespaar.

6. BEDANKINGS

6.1 Die kommissie was bevoorreg om oor die dienste
van ‘n aantal uiters bekwame sakemanne te beskik,
te wete mnre F J Davin, M G Swart en D E Boeke.
Hierdie toegewyde lidmate van die kerk het uiters be
langrike insette gelewer.

6.2AANBEVELING,

Die Sinode boekstaaf sy hoe waardering vir die
uitstaande dienste wat die groep sakemanne in
die ad hoc-Kommissie vir Rasionalisering
gelewer het.

Hiermee vertrou die kommissie dat hy sy taak tot be
vrediging van die Sinode uitgevoer het.

Lede van die kommissie:

J van der
FJ Davin,
P Coertzen,

Westhuyzen (voorsitter), T E Lombard,
M J Basson (sekretaris), C W Alheit,
M G Swart, D E Boeke
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A2/2 VERSLAG VAN D~E AD HOC~KOMM~SS~E V~R REKENAR~SER~NG
VAN R~NGSVORMS

Geagte voorsitter, broers en susters

Hierdie kommissie doen soos voig versiag van sy
werksaamhede:

1. OPDRAGTE VAN SINODE

1.1 Besluite Sinode 1983:

tl.lPunt3.1.2 H133

“Die Sinode dra dii aan die Kommissie van Toesig en
Kontrole op om ondersoek te doen na die moontNke
rekénarisering van die verslagvorms met rapport aan
die Algemene Sinodale Komrnissie met die oog op
die moontlike implementering van so ‘n stelseL”

1.1.2 Punt 3.1.3 H 133

“Die Kommissie van Toesig en Kontrole kry opdrag
om tegelykertyd, met behuip van deskundiges, ‘n on
dersoek te doen na die hele wyse van verslaggewing
en die moontlikhede van modernisering daarvan, met
verslag aan die Sinode/Siriodale Kommissie.”

1.2 Besluit Sinode 1987:

1.2.1 Punt7.6H 134

“Die Sinode besluit:

1. om in beginsel goedkeuring te verleen aan die
rekenarisering van verslagvorms.

2. om die Kommissie van Toesig en Kontrole (met die
reg van koOpsie) opdrag te gee om verder ondersoek
in te stel na:

2.1 praktiese moontlikhede van rekenarisering

2.2 die koste daaraan verbonde

2.3 en om ‘n konsepverslagvorm of - vorms vir voor
legging aan die volgende Sinode voor te berel in
samewerking met die betrokke kommissies

2.4 om die huidige vorms te gebruik tot tyd en wyl die
gerekenariseerde vorms goedgekeur is.”

1.3 Konstituering ad hoc-kommissie

‘n Ad hoc-kommissie vir die Rekenarisering van
Ringsvorms het gekonstitueer en op 1988-04-26 met
sy werksaamhede begin.

2. DIE DOEL EN AARD VAN DIE RINGSVERGADE
RING

Voordat die kommissie kon oorgaan tot die bespre
king van die vorms, moes ons eers vir onsself duide

Iikheid verkr~’ oor die doel en aard van die ringsver
gadering. Dii was vir ons opvaflend dat die Sinode
van Emden reeds in 1571 oor die noodsaaklikheid
van die ring soos volg rapporteer:

‘~a) uit kracht van die eenheid der kerken in Christus;

(b) omdat de kerken elkanders hulp noodig hebben
voor hare instandhouding, uitbreiding en de zuiver
heid in geloof en wandel;

(c) dat de vrijheid der gemeente gehandhaafd blijve
en er een waarborg zij tegen de overheersching en
willekeer der ampsdragers, en

(d) opdat het In de kerk alles toega naar den regel van
Gods Woord, en de orde en de tucht in de gemeente
gehandhaaf worde.”

3. DIE ONDERSTEUNING EN LEIDING VAN DIE
RING

Dii was vir die kommissie duidelik dat die ring horn
aan die eenkant moet vergewis dat dit in die gemeen
tes volgens die Woord van God toegaan en aan die
anderkant dat die ring aan die gemeentes die nod ige
ondersteuning en onderskraging moet gee. Die ring
moet horn dus vergewis of die gemeente aan sekere
sake aandag gee en ter wille van die ondersteuning
en onderskraging hoe die gemeentes dit doen en
met watter suksesse en probleme die gemeentes te
doen het. Voorts is dit duidelik dat wanneer aandag
gegee word aan hoe gemeentes ‘n saak aanpak en
die problemewaarmee hulle te kampe het, in gedagte
gehou moet word dat gemeentes verskil. Daar moet
soms persoonhike aandag aan ‘n gemeente gegee
word.

Dii was ook vir die kommissie duidehik dat dit nie altyd
moonthik is om vrae te rekenariseer waar dii gaan oor
hoe ‘n gemeente dit gedoen het nie asook wailer
problerne ‘n gerneente ervaar nie. Sulke vrae sal uit
die vorms weggelaat moet word en op ‘n ander ma
nier aangespreek moet word, by tydens persoonhike
visitasie of in ‘n afsonderhike vershag aan die ring,
soos die ring ook al mag besluit.

4. DIE VRAE WAT GEREKENARISEER KON
WORD

Die kommissie het aNe vrae op die ringsvorms wat ge
rekenariseer kan word gereduseer tot een vorm, ge
naamd Kerkhlke Ondersoek. Hierdie vorm is aan die
onderskeie sinodahe kornmissies voorgelé met die
versoek dat die vrae geweeg en waar moontlik ver
minder rnoet word. Al die kommissies het pragtig
saamgewerk en die vrae is verwerk en verander tot
die huidige vorm.
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5. DIE NAVRAAG OOR DIE HOES PROBLEME EN
SUKSESSE

Die ring moet self besluit oar hoe dit hanteer moet
word. Daar bestaan verskillencle moontlikhede:

5.1 Die ring besluit self oar watter sake of vrae die ge
meentes skriftelik versiag moet doen en hoe hierdie
verslae deur die ring gehanteer word.

5.2 Die ring besluit dat daar persoanlike visitasie by
gemeentes gedoen word. Oak hier bestaan drie
moontlikhede:

5.2.1 Die ringsvisitasiekammissie ontmoet die kerk
raad en behandel ‘n reeks vrae met die hele kerkraad,
of

5.2.2 Die ring besluit dat elke vier jaar die onderskeie
ringskommissies of sy afgevaardigdes die ooreen
stemmende kommissies van die kerkraad moet ant
moet. (Die sinodale kommissies is bereid am ‘n
handlelding op te stel oar hoe so ‘n gesprek sou kon
plaasvind. In ‘n ontspanne en vertroulike atmasfeer
word met ‘n kommissie van die kerkraad gesels en
van wenke voorsien. Die betrokke ringskommissie
doen dan verslag aan die visitasiekommissie van die
ring, wat dan kortliks die kerkraad en Ieraar(s) ont
moet. Die ringsvisitasiekammissie doen dan verslag
aan die ring. Dit is belangrik am te onthou dat ‘n ring
nie net sy werksaamhekj in die ringsvergadering ver
rig nie, maar ook in die persaanlike besoeke aan ge
meentes. In die versiag van die ringsvisitasiekom
missie aan die ring word die probleme waarmee ge
meentes worstel gemeld en kan die ringsvergadering
dit bespreek of daaroar besluite neem.), of

5.2.3 Die ringsvisitasiekommissie ontmoet die dagbe
stuur van die kerkraad of ‘n gesamentlike vergade
ring van voarsitters van die verskillende kerkraads
kommissies. Verder word die aangeleendheid gehan
teer soas in 5.2.2.

6. TOETS VAN NUWE RINGSVORM

Hierdie “nuwe ringsvarm is gedurende 1989 en 1990
deur die ringe getoets met positiewe resultate. Die
ringsvergaderings kon meer tyd spandeer aan per
soonlike kerkvisitasie verslae van die ringsgemeen
tes. Daar is van enkele ringe kommentaar ontvang
en dit was hoofsaaklik redaksioneel van aard. Hier
die veranderinge is waar moontlik aangebring.

7. PRAKTIESE PROBLEME

Die praktiese probleme waarmee die ad hoc-kam
missie te doen het, is:

7.1 Aangesien die rasionalisering van die sinodale
kommissies en hul werksaamhede nag nie finaal af
gehandel is nie, kan die nuwe ringsvarm nie in ‘n fi

nale vorm vaor hierdie Sinode dien nie.

7.2 Die nuwe ringsvarm sal in sy huidige vorm redelik
maklik verder gerekenariseer kan word. Sodoende
sou daar tussen die kerkrade, ringskriba en sinodale
kammissies met rekenaaruitdrukke verslag gedoen
kan word. Hierdie wyse van verslaggewing kan al
Ieen plaasvind as elke kerkraad en ringskriba oar ‘n
rekenaar beskik en die nodige programme geskryf is.
Feit is dat dit nog etlike jare kan duur vaor dit moont
Iik sal wees.

Intussen kan gemeentes wat oar ‘n rekenaar beskik
die amptelike verslagvarm in rekenaarformaat aan
die ring Iewer.

Dit is derhalwe vir die kommissie onmaontlik am ‘n fi
nale ringsvorm aan te bied, asaok om die kaste daar
van te bepaal.

7.3 Dit blyk dus dat die Sinode die Kammissie van
Toesig en Kontrole se opdrag moet kontinueer tot by
die volgende Sinode en dat die nuwe ringsvarm saos
nodig van tyd tot tyd aangepas moet word met ver
slag aan die Sinode.

7.4 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit:

7.4.1. om die opdrag san die Kommissie van
Toesig en Kontrole in verband met die Rekena
risering van Ringsvorms te kontinueer (H 134,
H138 Sinode 1987>

7.4,2. dat die Sinode dispensasie verleen van Bep
26.3.1.2, 26.3.1.4,31.1.3 en 31.6 van die Kerkorde,
Bepalinge en Reglemente totdat in die hg van die
verdere ondersoek duidelikheid oor hierdie be
pahings verkry is.

7.4.3. dat die kommissie in die reses jaarliks lel
ding gee san kerkrade en ringe oar die wyse van
verslaggewing.

7,4,4. dat die kommissie indien nodig die rings
vorm in oorbeg met die betrokke sinodale kom-.
missies sanpas, sodat die nodige proetnemings
kan plaasvind.

7.4.5. dat die kommissie na oorleg met die Regs
kommissie oor sy werksaamhede vershag sal
doen aan die Sinode van 1995.

Hiermee vertrou die kammissie dat hy uitvaering
gegee het aan sy opdrag.

Lede van die kommissie:

J A Groenewald (voorsitter), C J Lamprecht, H J P
Crause, W Claasen en S L Cronjé (skriba)
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A3 VERSLAG VAN D~E S~NODALE ARG~EFKOMM~SS~E

Geagte voorsitter,broers en susters

U kommissie doen graag soos volg versiag:

1. ALGEMEEN

1.1 Hierdie versiag bevat slegs inligting wat direk vir
die Sinode van belang is, soos versoek deur die
Rasionaliseringskommissie.

1.2 Verdere inligting is by die Argief beskikbaar vir
persone en instansies wat belang stel en dit benodig.

1.3 Die Sinodale Argiefkommissie word soos volg
saamgestel: Die Argivaris, wat ook skriba van die
kommissie is, verteenwoordigers van die sinodes van
Wes-Kaapland, Oos-Kaapland en Noord-Kaapland,
‘n dosent in Ekklesiologie van die Teologiese Faku[
teit, Stellenbosch, verteenwoordigers (in
raadgewende hoedanigheid) van die Ned Geref
Sendingkerk en die sinodes van die Ned Geref Kerk
in Afrika wat by die Kaapse Kerkargief ingeskakel is.
(vgl Bep 35.10.1). Met die ooreenkoms wat met die
Staatsargief aangegaan is, is ‘n verteenwoordiger
van die Staatsargief (mnr $ J Schoeman) gekoop
teer.

2. SINODALE OPDRAGTE 1987

Geen besluite is deur die vorige Sinode geneem wat
uitgevoer moes word nie.

3. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE Sinode 1990

3.1 Argiefbewaarplek van Algemene Sinode

Die Algemene Sinode het ‘n voorstel van die Al
gemene Rasionaliseringskommissie dat die argivalia
van die Algemene Sinode na die Transvaalse kerkar
giefbewaarplek oorgeplaas word, nie aanvaar nie.
Die status quo word dus gehandhaaf, ni dat die
Kaapse Kerkargief steeds die stukke van die Al
gemene Sinode sal bewaar.

3.1.1 In hierdie verband het die Algemene Sinode oa
ook die volgende besluit:

Die Algemene Sinode spreek sy waardering uitvir die
dienste van die Kaapse Kerkargief as bewaarder van
die Algemene Sinode se argivaliavanaf 1962 en dank
die KKA vir sy gewilligheid om met hierdie dienste
voort te gaan.

3.2 Argief- en Museumreglement vir die Ned Geref
Kerk

Die aandag van kerkrade en ringe word gevestig op
hierdie reglement wat voor die Algemene Sinode ge
dien het en as riglyn aanvaar is. (Handelinge AIg Si-
node 1990, ByIaeAAK-1, p 216)

4. WERKSAAMHEDE

4.1 Die Werksaamhede in die Argief het, ten spyte van
aansienlike personeelwisseling in die reses, ordelik
voortgegaan en is aan Reglement 4, sover as moont
uk, uitvoering gegee.

4.2 Fase 2 van die ooreenkoms tussen die Ned Geref
Kerk in SA en die Departement Nasionale Opvoeding,
in verband met die oorplasing van kerklike argivalia
ouer as 30 jaar na die Staatsargief in Kaapstad, is
suksesvol afgehandel. Melding moet gemaak word
van die hartlike samewerking wat met die personeel
van die Staatsargief ondervind word.

4.2.1 Dit is belangrik dat die Sinode nie onder die in
druk verkeer dat die kerkargief se werksaamhede af
geskaal is ná die betrokke ooreenkoms nie. Die nor-
male ontvangs, ordening en bewaring van argief
stukke van kerkrade, ringe en sinodes gaan soos in
die verlede onverpoosd voort, so ook die voort
d urende hantering van rektifikasieaansoeke, oor
plaas van Iidmaatskap, ultreik van doopseëls, navrae
en die voorbereiding van argiefstukke wat kragtens
fase 2 van tyd tot tyd na die Staatsargief oorgeplaas
word.

4.2.2 Agterstand ten opsigte van ordening van ar
givalia

4.2.2.1 Nadat die personeel ‘n opname van die agter
stand probeer maak het, blyk dit dat daar argivalia is
wat reeds sedert 1962 nie aandag ontvang het nie en
in kartonne ongesorteer, ongeorden en nie geinven
tariseer is nie.

Hierdie argivalia kom uit die sg ou bedeling, vOór die
ooreenkoms met die Staatsargief, toe die personeel
in die Kerkargief ook aansienlik groter was.

‘n Vorige argivaris het die volgende opmerking in ‘n
inventaris gemaak: ‘... ons personeelposisie (is) so
danig dat dit onmoontlik is om alle leers oor te sor
teer ...‘. Hierdie stelling is n a v stukke van die ASSK
wat (ongesorteer) slegs in leers gepak is, en is in 1988
gemaak toe daar ‘n personeel van 7 lede was.

Die volgende argivalia het nog geen aandag deur die
loop van baie jare ontvang nie en moet dringend ge
sorteer, georden en geinventariseer word:

4.2.2.1.1 Die persoonlike versamelings van: prof
W J van der Merwe. ds J R Albertyn (2 kartonne), ds
Steenkamp (1 karton), ds A F Louw (1 karton), ds A
A Louw (1 karton), dr W A Landman (10 kartonne),
Lückhoff-familie (5 kartonne), prof G B A Gerdener,
prof A Moorrees, prof C F J Muller

4.2.2.1.2 Argivalia uit gemeentes: Caledon-Wes,
Onder-Molopo, Thornton, Goodwood-Wes, Loeries
fontein
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4.2.2.1.3 Arg[vaNa van Ned Geref Sinodes en Sino—
dale Kommissies: Oos-Kaap (3 kartonne), Sinodale
Sondagskoolkommissie (vanaf 1907-1 karton), mug
tingskommissie (vanaf 1959 -20 lineêre meter), SKAE
(4 lineére meter), SKDB (6 kartonne)

4.2.2.1.4 Aksies en Verenigings: KJV (12 iineêre
meter), CJV - KJV (12 ilneêre meter), VSB (14 kar
tonne), MSB (2 kartonne), KSK (3 kartonne), Vroue
vereniging/aksie/diens (10 kartonne)

4.2.2.1.5 Ander Kerke: NGKA - Phororo (1 karton),
NGKA (3 kartonne), Maiawi (CCAP) (3 kartonne),
NGSK - Rhodesia (4 kartonne)

4.2.2.1.6 Varia: Pro Ecciesia Drukkery (3 kartonne),
Rynse Sendinggenootskap (2 kartonne), Stukke ont
yang van H B Blommaert t.o.v. Argentinie, (Afrika
ners aidaar) (3 kartonne), Mo stukke i.v.m. Kakamas
(14 Iineêre meter), Paarl Gymnasium (2 kartonne),
ChristeNke Strewers en Christelike Jongeliede (7 kar
tonne)

4.2.2.1.7 Argivalla van Aigemene Sinode: Ongeor
dende stukke van Algemene Sinode (14 kartonne),
AKDB - sommige sedert 1962 (11 kartonne), ASSK -

sedert 1962 (25 iineére meter)

4.2.2.2 Redes vir agterstand

4.2.2.2.1 Voorbereiding vir oorplasing na Staatsar
gief

Deels is die agterstand hierbo vermeld toe te skryf
aan die prioriteit wat verleen is aan die voorbereiding
van argivaila vir oorpasing na die Staatsargief. Be-
grip moet hiervoor bestaan dat die persorteel feitlik
voltyds hul aandag hieraan moes verleen. Feit is
egter dat die agterstand tans bestaan en dat die per
soneel net nie die tyd vind om die agterstand uit te wis
nie. Trouens, die agterstand word steeds groter.

Al sou dit ook ‘n wêreidwye tendens wees dat argief
werk net noolt op datum is nie, is die omstandighede
soos dit tans is, nie gesond nie en strek dit die Argief
nie tot eer nie.

4.2.2.2.2 Tekort aan personeel

Bovermeide probleem het die Sinodale Argiefkom
missie genoop om aan die werkslading van die per
soneel aandag te gee.

Dit is belangrik om te weet dat, alis daar ‘n ooreen
koms met die Staat aangegaan, die werksiading nie
dáárom minder is nie. Voordat die ooreenkoms
aangegaan is, was daar 7 personeellede. Tans be
staan die personeel uit 4 persone en ‘n Argivaris
(voorheen voityds) wat vanweë rasionalisering aan 3
departemente sy aandag moet gee.

Die Sinodale Argiefkommissie begryp dat, vanweë
die finansiëie omstandighede, dit nie gelee is om ‘n
voltydse pos daar te stel nie. Indien ‘n tydelike pos
vir ongeveer 3 jaar geskep kan word, sal dit die per-

soneel in staat kan stel om die grootste agterstand uit
te wis.

4.2.2.3 AANBEVELING

Die Sinode keur dit in beginsel goed dat ‘n ty
delike pos geskep word. Die Sinode verwys die
aangeieentheid vir finalisering na die Sinodale Ar
giefkommissie en die Kommissie vir Toesig en
Kontrole.

4.3 Nuwe aanwinste

Die Sinodale Argiefkommissie is dankbaar om die Si-
node in te Hg dat, benewens gedenkalbums, akade
miese verhandelinge, die normale argivaHa van ge
meentes, ringe, sinodes, aksies, ens wat daagliks
ontvang word, o a ook die volgende waardevolie ver
samelings in die jongste tyd ontvang is:

4.3.1 Die persoonilke versamelings van: prof W J
van der Merwe, prof G B A Gerdener, prof A Moor
rees, prof C F J Muller

4.3.2 Varia: Pro Ecclesia Drukkery, Rynse Sending
genootskap, Stukke ontvang van H B Biommaert toy
Argentinie (Afrikaners aldaar)

5. WYSIG1NGE IN BEPALINGE EN REGLEMENTE

Die Sinodale Argiefkommissie het, ná rasionalisering,
besluit om die voigende wysiginge in die Bepalinge
en Regiemente aan te beveel:

Sinodale Argiefkommissie

35.10.11 n Bepaling 35.10.1 word die woorde “een elk
in raadgewende hoedanigheid” geskrap.

Voeg in ‘n nuwe punt oor die Argivaris wat soos voig
lees:

35.10.2 Die Argivaris:

35.10.2.1 is ampshalwe lid en skriba van die Sinodale
Argiefkommissie en het reg van sitting met advi
serende stem in die Sinode wanneer sake in verband
met die Argief bespreek word. (vgl RegI 4 pte 4.1 en
4.2.4).

35.10.2.2 is ampshalwe Direkteur van lnligting en sal
sodanige administratiewe dienste vir die Sinodale
Kommissie vir lnuigting lewer soos deur die betrokke
twee kommissies ooreengekom (vgt Bep 35.9 en
Regiement 8).

35.10.2.3 is ampshalwe predikant in sinodaie diens
met opdrag Leer en Aktuele Sake en sal sodanige ad
ministratiewe dienste vir die Sinodale Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake lewer soos deur die betrokke
kommissies ooreengekom (vgl Bep 35.5).

35.10.2.4 voer sy taak volgens die regiement uit (vgi
Regi 4 pt 4.2).
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Voeg ‘n verdere punt by wat soos voig sal lees: Kaapse Kerk Noord-Nigerië;

35.10.3 VakatureArgivaris: HUMAN ds P J (24.12.1937 - 10.08.1988) Stellen
bosch-Noord;

35.10.3.1 ‘n Vakature ontstaan deur die dood, de
missie, emeritaat, vrywillige afstand doen van die KINGHORN ds H C (02.02.1920 - 10.07.1988) Ro
pos, ontslag of afsetting van die Argivaris/- Departe- bertson, Pinelands, SwarUand, Pinelands;
mentshoof (vgl Bep 7.15.1. en Bep 14 en Besluit 3,
Aftree-ouderdom van predikante). LATSKY ds P S (21.10.1903 - 14.01.1991) St.Ste

phens, Organiserende Sendingsekretaris
35.10.3.2 In die geval van ‘n vakature, word die de- (Kaapland), St.Stephens;
partementshoof aangewys deur ‘n kieskollege be
staande uit: 4 persone ult elkeen van die volgende LEUVENNINK ds B (26.02.1918 - 17.07.1988) Ri
kommissies: Argief, lnligting, Leer en Aktuele Sake, versdal (Hpr), Wellington (Hpr), Caledon, Vredendal;
onder voorsitterskap van die voorsitter van die
Moderamen. In hierdie geval het die voorsitter nie LOOTS ds L J (26.10.1919 - 28.08.1989) Willow
stemreg nie. (vgl Bep 35.5.2 en Reglement 8 Pt 7). more, Wellington, Riebeek-Kasteel;

6. IN MEMORIAM (Mei 1987-Apr 1991) LOOTS dr Z B (05.06.1909 - 25.01.1988) Fransch
hoek, Stellenbosch, Philadelphia;

Met leedwese word verslag gedoen van die afsterwe
van die volgende predikante wat op een of ander MALAN ds C H P (29.11.1915 - 01.06.1988) Graaf
tydstlp in die ressort van hierdie Sinode diens gedoen water;
het. Slegs hul Wes-Kaaplandse gemeentes word
aangedui: MALAN drJ H (10.05.1938 - 18.07.1988) Somerset

Wes;
BOSMAN ds J (20.05.1948 - 22.05.1989) Gansbaai;

MARAIS ds D J (26.10.1930 -09.11.1987) Knysna;
BOTHA ds S J (16.01.1907 04.08.1989) Willow-
more, Philadelphia; MEYER ds S B (01.07.1917 - 19.07.1988) Calvinia

Hantam, Worcester;
BRUNETTE ds H C (21.02.1926 - 23.02.1990) South
field, Worcester-Noord; NEL ds C (15.07.1917 - 25.09.1989) Swartland,

Swartland-Noord, La Rochelle;
CILLIERS ds P L (12.10.1909 - 15.12.1989) Porter
ville, Leipoldtville, Riversdal, Paarl-Vallei; ODENDAAL prof D H (01.03.1928 - 27.07.1990) Prof

Teol Kweekskool Stellenbosch (Ou Testament);
COETZEE ds P H (28.05.1897 - 01.08.1988)
McLachlan, Leopoldtville; ODENDAAL ds E (04.05.1938- 19.07.1988) Zwaans

wyk (médeleraar), Vishoek (Vlootkapelaan), Oudts
DE JAGER ds J N (24.01.1905 - 14.08.1989) Ceres, hoorn-Zeelandsnek, De Hoop;
Calltzdorp, Groot-Brakrivier, Die Strand, Worcester;

OLIVIER ds W G (19.07.1922 - 13,03.1988) Greyton;
DU PLESSIS ds J C (11.11.1921 - 11.04.1989)
Vredendal, Vandermerwe (Bonnievale), Bellvilte- PRETORIUS ds D W A (26.10.1917 - 11.05.1989)
Wes; Beilville, Beliville-Noord, Gansbaai, Albertinia;

DU RAAN ds C J (31.08.1910 - 13.04.1988) Greyton, RABIE ds D J (23.08.1918 -25.08.1987) Mosselbaai,
Viliiersdorp; Rondebosch;

DU TOIT ds P (05.08.1921 - 21.07.1989) Heidelberg RETIEFds IF (22.09.1917 -01.04.1990) Fraserburg;
Kaap, Drieankerbaai;

SCHOLTZ ds J A C (06.04.1915 - 31.10.1987)
ENGELBRECHT ds J A (23.03.1936 - 08.08.1987) McLachlan;
Nuwerus, Vrijzee;

SCHOLTZcIs P L (21.01.1930 - 16.01.1991) Monta
FENSHAM prof F C (13.10.1925 - 26.07.1989) Prof gu, Sonnekus;
aan die Universiteit van Stellenbosch (Semitiese
Tale); SMITH ds A J H (07.07.1926 - 21.03.1990) Wood-

stock;
GERBER ds A F (03.09.1926-08.12.1987) Kraaifon
tein, Vredenburg; SMITH ds J G (03.12.1949 -23.11.1988) Klawer, Si

mondium, Carnarvon, Heidelberg Kaap;
GERRYTS ds W D (26.08.1899 - 17.06.1988) Mo
chudie Sendingstasie Botswana, Soedansending
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STEENKAMP ds W J (07.08.1930 - 17.08.1988) Nuwerus, De Rust;
Thornton;

VISSER ds J J C (18.12.1919 - 19.02.1989) Tulbagh,
STRYDOM ds J D W (26.11.1900 - 31.01.1989) Ny- Oudtshoorn, Oudtshoorn-Noord, Beilvifle, Laings
assa Sending, Rietbron, McLachlan, Nu-Bethesda, burg, Addisionele Organiserende Sendingsekretaris,
Herbertsdale; Boston, Stellenberg;

SWARTdsM (10.05.1938- 16.03.1990) Tiervlei-Oos, WEIDEMANN ds J A C (21.11.1922 - 14.04.1991)
Ottery; Beaufort-Wes, Gamka-VaNei, Noorder-Paarl, Moor

reesburg, Durbanville;
VAN DER CQLFF ds M H (10.11.1900 - 21.12.1987)
Nyassa Sending; Die kommissie bid die Sinode die seen van die Here

toe.
VAN DER MERWE prof W J (31.08.1906 -

20.12.1989) Masjona Sending, Prof Teol Kweekskool Lede van die kommissie:
Stellenbosch (Sendingwetenskap);

Prof E Brown (voorsitter), Mnr S J Schoeman
VAN LILL ds C J (30.07.1909 - 10.10.1987) Namak- (Staatsargief), E Viljoen, F E A Scheffler (NGKA -

waland (Hpr), Kamieskroon, Graafwater, Parow- Kaap), M J Basson (Saakgelastigde), A S Erasmus
Suid; (OK), T E Smit (NK), L B Oosthuizen, J Venter

(NGKA - Phororo), A Strydom (Argivaris)
VENTER dr W L D M (22.03.1912 - 28.03.1988)
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A4 VERSLAG VAN D~E S~NODALE KOMM1SS~E V~R CHR~STEUKE
PUBUKAS~ES

Geagte voorsitter, broers en susters

Waar u kommissie oorspronklik net oor N G Kerk-Uit
gewers en die kerklike tydskrifte versiag gedoen het,
het dit gaandeweg nodig geword om ook oor die
struktuur en werksaamhede van aanverwante aksies
van die Ned Geref Kerk te rapporteer.

1. RASIONALISERING

1.1 Daar het die afgelope tyd rasionalisering en kon
solidasie van die media-bediening van ons kerk op At
gemene Sinodate viak plaasgevind. Hierdie aange
leentheid verdien die aandag van ons Sinode.

1.2 AANBEVEUNG

Die Sinode let met betrekking tot die naamge~
wing, opdrag en aanwysing van die personeel vir
hierdie kommissie op verwikkelings na aanlei
ding van die Algemene Sinode se besluite
rakende die rasionalisering van die kerktike
media. Die Sinode besluit dat die kommissie
voortaan die Sinodate Kommissie vir Kerklike
Media sal heet en aandag moet gee aan die be
vordering van Christelike en kerklike publikasies
en oudiovisuele middete in hierdie sinodale ge
bied.

2. N G KERK-UITGEWERS EN FILIALE

2.1 Leersuiwer pubtikasies

Soos in die verlede is dit steeds die hoogste prioriteit
om deur hierdie groep uitgewers tot diens van ons
kerk leersuiwere publikasies uit te gee as verlengstuk
van ons kerk se bedieningstrukture op alle vlakke.
Dit word gedoen met inagneming van die behoeftes
van veral die kerklidmaat van vandag. Hiermee
saam word die verkondiging van die blye boodskap
aan nie-kerklidmate as van groot belang geag.

Qor dekades is die behoefte aan stigtelik-lerende
boeke sodanig geprikkel dat daar vandag ‘n aansien
like vraag na die Christelike boek bestaan. Hiervoor
kan die Koning van die kerk gedank word. Die mark
wat deur hierdie aanvraag ontstaan, word wet ook
raakgesien deur ander partye wat dit primer ter wille
van finansiele gewin wit eksploiteer. In hierdie tyd
dat ‘n ongekende groei in die kennis- en inligtingsin
dustrieë in ons land plaasvind, is dit meer as ooit
tevore noodsaaklik dat die kerklidmaat verat deur die
ampte voorgelig sat word oor leersuiwere leesstof en
waar om dit te bekom. Qok ons kerktike media het
in hierdie verband ‘n dure pug.

2.1.1 AANBEVELING

Die Sinode maak lidmate daarop attent dat aVe
leesstof wat voorgee om Christelik te wees, nie
altyd suiwer volgens die betydenis van die Ned

Geref Kerk is nie. Derhalwe dring die Sinode by
tidmate daarop aan om in hulte keuse van lees
stof sorg te dra dat dit in ooreenstemming met die
leer van die kerk is.

Die Sinode doen ‘n beroep op leraars om tidmate
in hierdie opsig deur middel van a! die gemeente
like kanale voor te Hg.

Die Sinode spreek sy waardering ult teenoor die
redaksies van die SAUK se godsdienspro
gramme, Die Kerkbode en Die Voorligter vir die
Ieiding wat aan die kerkHke publiek ocr leer
suiwere boeke gegee word,

2.2 Besondere publikasies

2.2.1 Die Verklarende Bybel - een van die gesag
hebbendste en mees praktiese publikasies vir deur
lopende Bybetstudie en nastaanwerk - het in Augus
tus 1989 verskyn. Die ontvangs daarvan was bo alle
verwagting gunstig.

2.2.1.1 AANBEVEUNG

Die Sinode beveel die Verklarende Bybet opnuut
sterk by sIte tidmate aan vir daaglikse gebruik en
spreek die begeerte uit dat daar in elke huisgesin
in etke gemeente ‘n eksemplaar sat wees waaruit
die hele gesin tot opbou van hutle heitskennis en
geloof kan put.

2.2.2 Uit die Beek verskyn vanjaar vir die 67ste keer
(sedert 1924). Hierdie geseende Bybetse dagboek
dien as ‘n gids aan die hand waarvan die gelowige
volgens dagmaat die Woord van God oordenkend
oor ‘n tydperk van ongeveer ses Iaar in sy gehee! kan
deurlees. Na raming is daar jaarliks nagenoeg 80
000 Iesers wat hierdie program getrou volg.

2.2.3 Lig en Lewe is ‘n dagboek wat jaarliks op inisi
atief van die Algemene Kommissie vir Gemeentebe
diening opgestel word aan die hand van kontekstuete
temas. Ongeveer 50 000 Iesers maak votgens skat
ting by geleentheid van hulle daaglikse verkeer met
die Here hiervan gebruik.

Beide Ult die Beek en Lig en Lewe word, sonder om
die voorkoms te benadeet, uitgegee teen ‘n prys wat
finansieet bereikbaar is vir die oorgrote meerderheid
tidmate.

2.2.3.1 AANBEVELING

Die Sinode beveet die gebruik van hierdie dag
boeke sterk san en vra dat kerkrade jaartiks, wan
neer Uit die Beek en Lig en Lewe (gewoonlik in
November) verskyn, ‘ri spesiale poging sal aan
wend cm minstens eeri van hierdie dagboeke by
elke besoekpunt in hulle gemeentes geplaas te
kry.
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2.2.4 Die Ned Geref Teologiese Tydskrif (NGTT)

Hierdie vakwetenskaplike tydskrif van ons kerk is tans
in sy 32ste jaargang en geniet plaaslik en in die buite
land hoe aansien. Dit is van groot belang dat elke
leraar hierdie kwartaalblad sal ontvang en ter wille
van voortgesette teologiese vorming sat lees. Met
groot vreugde word opgemerk dat ‘n groeiende aan
tat lidmate probeer deel in die meer wetenskaplike
bespreking van teologiese onderwerpe. Gevolglik
kan hierdie blad ook in gemeentes met onderskei
ding aan moontlike belangstellende lidmate bekend
gestel word.

2.2.4.1 AANBEVELING
Die Sinode vra dat kerkrade vir hutle predikante
op die Ned Geref Teotogiese Tydskrif Sal inteken
en dat hierdie kwartaalblad aan potensièle inteke
naars in die gemeente bekend gestel word.

2.3 Atgemeen

Sover bekend is N G Kerk-Uitgewers die oudste on
derneming van die aard in Suid-Afrika. Dit is in 1818
gestig, ses jaar voor die totstandkoming van hierdie
Sinode in 1824. Die naam wat toe aangerieem is,
was Bybel-Vereeniging ann die Kaap de Goede
Hoop en sedertdien is die naam ‘n paar keergewysig.
Waarskynlik sal die naam van “deze aloude inrichting,
die immer ten behoewe onzer Kerk heeft gewerkt’
(Acta Synodi 1903, p 82) in die nabye toekoms weer
verander.

2.3.1 AANBEVELING

Die Sinode spreek sy dankbaarheid uit dat die on
derneming wat tans as N G Kerk-Uitgewers be
kend staan, gedurende die aanstaande reses, DV
op 19 Mel 1993, honderd vyf en sewentig jaar tot
diens van die Woord sat bestaan.

Die Sinode aanvaar dat die direksie van die on
derneming hierdie mylpaal van een en ‘n
driekwart eeu op ‘n gepaste wyse Sal vier en vra
dat daar in die kanselgebede op Sondag 17 Mei
1993 met dankbaarheid en voorbidding ann hier
die onderneming gedink sal word,

3. DIE TYDSKRIFTEM~TS~ppy

Met kantore in Kaapstaci en Pretoria word die publi
kasie van Die Kerkbode, Die Voortigter en Die Jaar
boek op ‘n doeltreffende en gekoOrdineerde wyse
deur die Tydskriftemaatskappy van die N G Kerk be
hartig.

3.1 Die Kerkbode

3.1.1 Die Kerkbode, as amptelike blad van die Ned
Geref Kerk, het die afgelope jaar weer saam met die
kerk deur stormweer gevaar. Die gisting in die kerk
ná die Algemene Sinode se aanvaarding van Kerk en
Samelewing 1990 en veral die daaropvolgende
Rustenburg-beraad het vanselfsprekend in die kerk
se koerant weerklank gevind. Die Kerkbode het van

dit alles so goed as wat met beperkte mannekrag
rnoonttik is, verstag gedoen, en het probeer om op ‘n
verantwoorcielike wyse komrnentaar te lewer, steeds
getrou aan die Woord, die belydenisskrifte en die be
stuite van die Algemene Sinode.

3.1.2 Daar word op alle moontlike maniere probeer
om Die Kerkbode in sysamestelling en aanbieding in
teressant en aktueel te laat wees, maar daar is uiter
aard bepaatde beperkinge waarmee ‘n kerkblad altyd
rekening moet hou.

3.1.3 Die gemiddelde sirkulasiesyfer vir die katender
jaar 1990 was effens hoer as die van die vooraf
gaande jaar (1989: 16 147; 1990: 16 268) wat in die
Hg van die verhoogde intekengeld bevredigend is.
Die personeel werk hard aan bemarkingsptanne om
die prentjie algaande at hoe beter te laat vertoon.

3.1.4 Die Kerkbode probeer om ook aan ptaastike
kerknuus aandag te gee deur gereetd ringsbylaes te
laat verskyn waarin klem gelê word op wat op ge
meentevlak gebeur. Goeie samewerking word van
gemeentes gekry. Dit bied ook die geteentheid om
advertensies in die verskillende plekke waar Die Kerk
bode besoek aflé, te werf.

3.1.5 ‘n Jaartikse aanpassing van die intekengeld is
noodsaaklik en dit het die afgelope boekjaar weer ge
beur. Die belangrike is dat die lesers, ook at word die
intekengeld verhoog, steeds moet kan sé dat die pro
duk “waarde vir geld” is. Die hoer intekengeld bring
wet mee dat sommige lesers hulle intekening staak,
maar goeie opvolgwerk sorg dat die verties ann in
tekenaars tot die minimum beperk word. Die pos
geld wat die afgelope tyd aansienlik verhoog is, is ‘n
bale groot uitgawe - veral vir Die Kerkbode wat
weekliks per pos nan at die individuele intekenaars
gestuur moet word.

3.1.6 AANBEVELINGS

3.1.6.1 Die Sinode doen ‘n beroep op kerkrade en
gemeentesom intekening op Die Kerkbode daad
werktik te bevorder.

3.1.6.2 Die Sinode moedig gemeentes ann om
toe te sien dat minstens nIle kerkraadslede inteke
naars en gereelde lesers van Die Kerkbode is.

3.2 Die Voortigter

3.2.1 Die “nuwe” Voorligter wat in Desember 1989
van stapel gestuur is, het groot else aan die redaksie
gestel. Die bedoeling was om deur produkverbeter
ing die blad se posisie as populére, Christetike ge
sinsbtad te verstewig. ‘n Meningsopname wat in
September 1989 in samewerking met die Departe
ment Bedryfsietkunde van die Universiteit van Stel
tenbosch gedoen is, het gelei tot vernuwing in die
voorkoms en aanbiedingswyse van Die Voorligter.
‘n Opvolg-opname in September 1990 het blyke
gegee van ‘n baie gunstige reaksie van die kant van
die lesers.
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3.2.2 Die Voorligter strewe daarna cm ‘n aktuele, in
teressante, lewend ige tydskrif te wees, wat horn egter
so ver as moontlik uit die omstrede kerklik-politieke
sake hou. Dit bring mee dat daar wye aanvaarding
vir die blad is - selfs onder mense wat nie lid mate van
die Ned Geref Kerk is nie.

3.2.3 ~Die Voorligter se sirkulasiesyfer, wat in 1984 ‘n
hoogtepunt bereik het, het daarria jaarliks ‘n daling
getoon en in 1989 op 146 739 te staan gekom. Die
vernuwing het gou vrugte afgewerp, en die syfer vir
die tweede deel van die kalenderjaar 1990 was 154
997. Die individuele intekenaars het vermeerder van
2 876 (1989) tot 6 961 (1990) en die massaver
spreiding van 146 006 tot 148036. As ‘n mens in ge
dagte hou dat dit gepaard gegaan het met ‘n aansien
like intekengeld-aanpassing, is daar rede tot dank
baarheid.

3.2.4 Groot verhoging in die intekengeld - vir indivi
duele sowel as massa-inskrywings - was onver
mydelik. Die prys waarteen Die Voorligter aan ge
meentes verskaf is, het algaande nie eens meer die
drukgeld gedek nie! Oortuig daarvan dat die nuwe
produk met vrymoedigheid teen ‘n realistiese prys
aangebied kan word, is die intekengeld aangepas
nadat die “nuwe” blad ‘n paar maande kans gegee is
om teen die ou prys sy merk te maak. Die ver
hoogde prys het nie die massa-intekening benadeel
nie, waaroor ons baie dankbaar is.

3.2.5 Die Algemene Sinode het verlede jaar besluit
dat Die Sendingblad en Ons Jeug nielangeras afson
derlike blaaie moet voortbestaan nie. Aan hulle doel
stellings moet nou in ‘n gesamentlike gesinsblad uit
voering gegee word. In die praktyk beteken dit dat
Die Sendingblad, waarvan die Iaaste uitgawe in De
sember 1991 verskyn, en Ons Jeug, waarvan die
laaste uitgawe in April 1991 verskyn het, opgeneem
word in Die Vooriigter. Dit is ‘n groot opdrag en daar
is reeds verskeie samesprekings met die verantwoor
delike persone gevoer cm toekomstige samewerking
te beplan.

3.2.6 AANBEVELINGS

3.2.6.1 Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes
en kerkrade om massa-intekening op Die Voorlig
ter voort te sit en waar moontlik te verhoog, sodat
soveel as moontlik van die lidmate hierdie Chris
telike gesinsblad van ons kerk sal ontvang en
lees.

32~6.2 Die Sinode moedig kerkraadslede aan om
individuele intekening op Die Voorligter in die
wyke te werf en te bevorder sodat die getal indivi
duele intekenaars algaande vergroot sal kan
word.

3.3 Die Jaarboek

3.3.1 Die Jaarboek neem ‘n baie belangrike plek in
die werk van die Ned Geref Kerk-familie in en stel jaar
liks vars gegewens ocr al die werksaamhede be
skikbaar op elke terrein waar die kerk bedrywig is.

3.3.2 Die Jaarboek is verlede jaar volledig gereke
nariseer, wat die byeenbring van inligting en redak
sionele versorging van die boek in die toekoms baie
makliker sal maak.

4. BYBELKOR

4.1 Bybelkor lewer ‘n belangrike diens op drie terrei
ne, naamlik cm gelowiges te help om meer doeltref
fend Bybelstudie te doen, lidmate vir dienswerk toe te
rus en ongelowiges met die evangelie te bereik.

4.2 Gedurende Oktober 1990 het ‘n omvatLende be
hoeftebepaling die Jig gesien. Dit is opgestel deur
kundiges van die Departement: Bedryfsielkunde van
die Universiteit van Stellenbosch. Die veldwerk is
gedoen deur persoonlike gesprekke, fokusgroepe en
vraelyste. Hierdie inligting wat op wetenskaplike
wyse bekom is, het Bybelkor in staat gestel om sy vi
sier akkuraat in te stel met die cog op die produksie
program vir die toekoms. Die resultate het reeds ‘n
aanmerklike verskil gemaak aan die manier waarop
Sybelkor die produksieprogram aanpak en deurvoer.
Bybelkor beoog om gereeld in die toekoms ‘n be
hoeftebepaling te doen.

4.3 Die Algemene Sinode het in Oktober 1990 besluit
dat 1992 ook as Toerustingjaar waargeneem meet
word. Bybelkor tref voorbereidings cm hierdie ge
leentheid te gebruik am die toerusting van gelowiges
vir hulle dienswerk opnuut sterk en duidelik onder die
aandag te bring. Daar word nie beplan vir ‘n uitge
breide buitengewone program van aksie nie. Bybel
kor gaan van die normale werksaamhede op ge
meentelike, rings- en sinodale vlak gebruik maak om
hierdie belangrike werksaamheid te bevorder. Twee
belangrike fasette van die skolingswerk gaan beson
dere aandag ontvang. Met die cog daarop word
twee nuwe reekse by Bybelkor uitgegee wat vir 1992
die plek sal inneem van die materiaal vir die Lidmaat
toerustingprogram.

* Die eerste is ‘n doeltreffende skolingsreeks wat op
geestelike groei en gemeentelike dienswerk toeges
pits is. Dit dra die titel Aksieplan dissipeiskap.
Hierdie reeks is veral op belydende lidmate toege
spits en word by gemeentelike, skolingsgeleenthede
(aanddienste, bidure, wyksbyeenkomste, Bybelstu
diegroepe of spesifieke toerustingsessies) behandel.

* Die tweede is Bybelkor se nuwe Reeks vir huis
godsdiens. Daar gaan in 1992 ‘n ernstige poging
aangewend word cm ‘n baie greet getal van die ge
sinne in ens gemeentes te help cm gereeld en sinvol
huisgodsdiens te hou.

4.4 Bybelkor het in die twee dekades van sy bestaan
reeds drie en ‘n half miljoen eenhede versprei. Ge
durende die boekjaar tot Februarie 1991 is ‘n totaal
van 367 443 Bybelstudiegidse uitgestuur. Bybelkor
beoog ‘n diversifisering van sy pubiikasieprogram
cm sodoende in meer behoeftes te voorsien en sy
aandeel aan die Christelike boekemark te vergroot.

4.5 Bybelkor doen sy werk in agt verskillende tale.
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Jaarliks word ongeveer tien duisend sertifikate uitge
reiken ongeveervyf duisend persoonlike briewedeur
die pastorale raadgewers geskryf om kursusgangers
se vrae te beantwoord en aan hulle raad te gee in
probleemsituasies.

4.6 In samewerking met die Hugenote-Kollege is By
belkor betrokke by die administrasie van die Hu
genote-Bybelinstftuut. Op die oomblik word ‘n twee
jarige Diplomakursus in Bybelkunde per korrespond
ensie aangebied. Daar is tans 441 studente. Die In
stituut werk aan ‘n eenjarige Senior Diplomakursus in
Etiek. ‘n Tweejarige Diplomakursus in KerkUke Werk
word ook ontwikkel. Verdere beplanning sluit in ‘n
Diplomakursus in Jeugbediening en een in Sending
bediening.

4.7 AANBEVELINGS

4.7.1 Die Sinode moedig gemeentes en kerkrade
aan om soveel as moontlik van Bybelkor se By
beistudiegidse en toerustingmateriaal gebruik te
maak sodat die geestelike groel van lidmate opti
maal bevorder kan word.

4.7.2 Die Sinode versoek gemeentes en kerkrade
om volledig in te skakel by Toerustingjaar 1992.

5. MEMA

5.1 Vanuit ‘n nederige begin as hulpdiens vir die
sending, het Mema gegroei tot ‘n instansie wat vir die
Ned Geref Kerk-familie en vir ‘n baie wyer teikenmark
oudiovisuele middele beskikbaar stel.

5.2 Merna het tans 1193 erelede, 955 kerkrade as
lede, 3 711 individuele lede en 713 medewerkers wat
vir spesifieke sendingprojekte bydra.

5.3 Mema beskik oor ‘n bale bedrywige video-afde
ling, ‘n filmafdeling en ‘n afdeling vir klankkassette en
skyfiereekse. Gedurende die afgelope boekjaar was
daar 3 517 verkope en 11 352 verhurings van video’s.

5.4 Daar is ongeveer 600 titels op die videorak wat
uitnemend geskik is vir Bybeistudie (persoonlik en
groep), skoling van kerkraadslede, toerusting van lid
mate, gemeentebou en iniigting oor die kerk se werk
saamhede.

5.5 Projek 24:14 (na aanleiding van Matt 24:14) is
gemik op die uitbouing van die koninkryk van God.
Hierdie projek het die afgelope jaar verder gegroei en
het ontwikkel tot ‘n sterk ondersteunende diens vir
die sending- en evangeiisasie-aksie van ons kerk.
Op hierdie wyse word elektroniese media beskikbaar
gestel vir gebruik in gevangenisse en deur Bybel
kioske.

5.6 Mema het reeds in beginsel besluit om op groter
skaal na yore te tree as produksiehuis van Christelike
televisieprogramme. Mema en Radio- en Televisie
kansel (RTK) het ‘n ooreenkoms aangegaan waarvol

gens Mema as die ankerateijee en prim~re pro
duksiehuis van RTK se televisiediens, Goeie Nuus
Televisie, optree. Daar is in Augustus met uitsend
ings oor P/i en TV4 begin.

5.7 AANBEVEUNGS

5.7,1 Die Sinode moedig gemeentes en lidmate
aan om lede van Mema te word en/of hulle lid
maatskap voort te sit.

5.7.2 Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes
om ‘n mediasentrum in elke gemeente in te rig en
video’s en kassette in voorraad te hou vir uitieen
of verhuring aan lidmate of instansies,

5.7.3 Die Sinode spreek waardering uit vir Mema
se betrokkenheid by Goeie Nuus-Televisie.

6. GESAMENTIJKE BEMARKING

6.1 Die Tydskriftemaatskappy, Bybelkor en Mema
werk saam ten opsigte van bemarking en bedryf ‘n
gesamentlike bemarkingseenheid.

6.2 ‘n Belangrike verspreidingskanaal is die skakel
persoon vir kerklike media in elke gemeente. Daar
is op die oomblik aktiewe skakelpersone in die
meeste gemeentes. Die bemarkingseenheid is
besig om in elke ringsressort ‘n eenheidsieier te yes
tig wat die skakelpersone in sy gebied kan motiveer
en koOrdineer. Die aanwysing van streekorganiseer
ders vir bepaalde sinodale gebiede kry ook aandag.

6.3 Verdere bemarkingskanale is Christelike en
ander boekwinkeis en ‘n uitgebreide posbemarkings
aksie gerig op gemeentes, ampsdraers en individue.
Daar word ook van pamfiette, katalogusse en adver
tensies gebruik gemaak.

6.4 AANBEVELINGS

6.4.2 Die Sinode doen ‘n beroep op elke ge
meente en kerkraad cm ‘n skakelpersoon vir kerk
like media aan te wys en te verseker dat hierdie
persoon aktief is.

6.4.2 Die Sinode moedig gemeerites en kerkrade
aan om die kerklike media afkomstig van die
Tydskriftemaatskappy, Bybelkor en Mema op
elke moontlike wyse te benut sodat die evangelie
van Jesus Christus uitgedra kan word en die lid-
mate vir dienswerk toegerus kan wees.

Die seen van die Here word die Sinode toegebid op
sy werksaamhede.

Lede van die kommissie:

W J van Zip ~voorsitter), H P van der Westhuizen,
J van der Westhuyzen, F M Gaum, J M Blignaut,
L Moolman (skriba)
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A5 VERSLAG VAN D~E S~NODALE KOMM~SS~E V~R D~E D~ENS VAN
BARMHART~GHE~ D

Geagte voorsitter, broers en susters

Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid (SKDB) doen soos voig versiag van sy werk
saamhede en opset sedert die vorige sitting van die
Sinode op 13 Oktober 1987 evd (Bep 54.4.8.15)

1. PERSONEEL VAN DiE SKDB

1.1 Konstituering

Die nuut gekose SKDB het op 22 Oktober 1987 ver
gader en die volgende ampsdraers en kommissies
verkies:

1.1.1 Voorsitter: Dr H F Conradie

1.1.2 Ondervoorsitter: Ds D R Pepier

1.1.3 Uitvoerende Bestuur: Dr H F Conradie, ds
D R Pepler, ds F F J Brand, ds J Esterhuizen, ds
E Odendaal, ds G van Liii, ds H H Voiigraaff en ds
C S Roberts (sekretaris).

Hierdie here het ook gedien as direkteure van die
Goele Hoop Behuisingsmaatskappy (GHBM).

1.1.4 Dagbestuur: Dr H F Conradie, ds DR Pepler,
ds F F J Brand, ds H H Voiigraaff en ds C S Roberts.

1.2 Personeeiwisseiing

1.2.1 Benewens die vakatures wat ontstaan het en
gevul is, as gevoig van 4 iede wat afgetree het in die
reses, het nog twee vakatures ontstaan as gevoig van
die afsterwe van cis E Odendaal (Ring van Oudts
hoorn) en die vervroegde aitrede as gevoig van on
gesteidheid van ds G van Liii (Ring van Cianwiiliam).

1.2.2 in huiie piek is respektieweiik ds E Theron en S
McCarthy op die Uitvoerende Bestuur benoem.

1.2.3 Dr H F Conradie wat in April 1991 geemeriteer
het, het in Augustus 1990 as voorsitter bedank
hoewel hy as lid van die SKDB en Uitvoerende Be
stuur aangebiy het tot datum van erneritering. Ds D
R Pepier is as voorsitter benoem met ds H H Voii
graaff as ondervoorsitter.

2. KANTOORPERSONEEL

Benewens die predikant in sinodale diens in die per-
soon van ds C S Roberts, bestaan die personeei van
die SKDB kantoor uit 4 manspersone en 6 dames.
Huiie Is mnre C J Botha, D J Hugo, D J Viviers, M J
Wethmar, mejj G Smit, L Brink, T L Oosthuizen, A
Joubert en mew N A C Lategan en A J Steffen.

Op 30 September 1991 tree mnr C J Botha na 27 jaar
diens by die SKDB, ampteiik af. Die kommissie be-
plan om op ‘n gepasde wyse van horn afskeid te

neem.

3. FINANSIES

Die gegewens wat hier aangegee word, is net die wat
ons sinodaie begroting raak. Dit siuit nie die be
dryfskostes, subsidies ensovoorts van inrigtings in
nie. Laasgenoemde raak nie ons sinodaie begroting
nie.

3.1 Bronne van inkomste

Die SKDB se inkomste in die boekjaar 1990-1991
benewens sporadiese kieiner donasies, kom van die
voigende bronne:

3.1.1 Eweredige bydraes: Dit is nagenoeg 65,0%
van die begroting.

3.1.2 Renteverdienste op Trust- en Reserwefond
se: Dit is ±9% van die begroting.

3.1.3 Administrasiegeide van lnrigtings en
GHBM: Dit was nagenoeg 8% van die begroting.

3.1.4 Koliektes: Dit was ongeveer 7% van die be
groting.

3.1.5 Donasies: Dit was nagenoeg 11% van die be-
grating.

3.2 Uitgawes

Die begrote bedrag vir die 1990-1991 boekjaar is
soos voig bestee: Dit dien daarop gewys te word dat
die onderstaande persentasies net is met betrekking
tot ons siriodaie begroting waarvan melding gemaak
word in 3.1 hierbo.

As ons die uitgawes waarvan hieronder meiding ge
maak word, se persentasie sou bereken met be-
trekking tot die inkomste en uitgawe van ai ons werk
saamhede (inrigtings en so meer) sal dit aansienlik
kleiner wees. So is byvoorbeeld die kantooradminis
trasie, gereken teen die giobaie inkomste van ai ons
werksaamhede, siegs 1,7% daarvan. Hierdie persen
tasie is ‘n rneer korrekte weergawe van die werk
Iikheid omdat ons kantoor intensief gemoeid is by die
administrasie van ai ons werksaamhede. Maar
omdat ons wit aantoon wat die uitgawes is ten op
sigte van die geide wat deur die SKDB se boeke as
sodanig gaan, voistaan ons by die onderstaande per
sentasies.

3.2.1 SKDB Kantooradministrasie: 18% van die
begroting.
3.2.2 Hospitaaipastoraat: 18% van die begroting.
3.2.3 Hulpveriening aan gemeentes: 4% van die
begroting.
3.2.4 Maatskapiikewerkdienste: 52% van die be
groting.
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3.25 Ramot: 4% van die begroting.
3.2.6 Diverse: (Hugenote KoNege, nhigtingsburo,
en enkele koNektes) 4% van die begroting.

3.3 Begrotingstekort

3.3.1 Die sinodesitting van 1987 het begroot vir ‘n
jaarlikse tekort van R21 7 000,00.

3.3.2 Deur interne rasionalisering, verhoogde ren
teverdienste op trust- en reserwefondse, verhoogde
donasies van Vrouediens, ensovoorts en verhoging
in administrasiegelde kon hierdie tekort redelik dras
ties verminder word.

3.3.3 Die tekort wat wel jaarliks ontstaan het, kon ge
deig word deur aanvullings uit die Reserwefondse
(Notule Sinode 1987, bi H142 - 77.2.1) en toeken
nings van die Kommissie van Toesig en Kontrole.

3.4 AANBEVEUNG

3.4.1 Die Sinode verhoog die eweredige bydraes
vir die SKDB werksaamhede soos aangevra in die
begroting.

3.4.2 Die Sinode versoek kerkrade en gemeentes
om, in Hg van moontlike verminderde staatsubsidies
in die toekorns, Nd mate aan te spoor om erfiatings te
oorweeg vir die kerk se barmhartigheidswerk.

4. WERKSAAMHEDE

4.1 HuIp aan gemeentes

Die finansiële huip wat die afgelope 4 jaar aan ge
meentes verleen is, is soos volg:

4.1.1 Gemeente-Ondersteuningsfonds

4.1.1.1 Hulpverleen

4.1.1.2 Hierdie huip was maar net ‘n gedeelte van wat
aangevra was, byvoorbeelcl in 1989 was R164 100,00
aangevra.

4.1.1.3 Benewens renteverdienste uit enkele trust
fondse, enkele donasies van onder andere die
Vrouediens en redelike ruim toekennings van die
Kommissie van Toesig en Kontrole vir 1990, Is hierdie
fonds hoofsaaklik afhanklik van ‘n sinodale kollekte
en ‘n begrote bedrag van R20 000,00.

4.1.2 Kerkhke Uitbreidingsfonds

4.1.2.1 Hierdie fonds is gestig om ontwikkelende ge
meentes te help met veral kapitale uitgawes.

4.1.2.2 Daar word jaarliks begroot vir ‘n bedrag van
R25 000,00 vir hierdie fonds.

4.1.2.3 HuIp verleen

4.1.2.3.1 1987 - 7 gemeentes R25 000,00
4.1.2.3.2 1988 - 5 gemeentes R25 000,00
4.1.2.3.3 1989 - 4 gemeentes R25 000,00
4.1.2.3.4 1990 - 3 gemeentes R25 000,00

4.1.3 Buitengewone Hu~pfonds

4.1.3.1 Geskiedenis en opset van die fonda

Vir die geskiedenis en opset van hierdie fonds, word
verwys na die Skemas van Werksaamhede van die Si
nodesitting van 1983, bI 99, verslag All punt 9 en die
sinodesitting van 1987, bI 111, verslag Ag, punt 1.4.3.

4.1.3.2 HuIp verleen

4.1.3.2.1 Op deurlopende basis

Slegs die gemeente Van Wyksdorp is op deur
lopende basis geheip die afgelope 4 jaar.

4.1.3,2.2 Op ad hoc-basis

Die volgende gemeentes is op ad hoc basis gehelp
die afgelope 4 jaar: Robertson, Robertson-Oos,
McGregor, Montagu, Ashton, Ladismith en Albertinia.

4.1.3.3 Lewensduur van fonda

Die huidige kapitaal van die fonds sal, nadat die ver
pligtinge vir die boekjaar 1990-1991 nagekom is, uit
geput wees.

4.1.4 AANBEVELINGS

4.1.4.1 Die Sinode versoek kerkrade em die sine-
dale kollekte vir die Gemeente-Ondersteunings
fonds ruim te steun.

4.1.4.2 Die Sinode moedig gemeentes aan em
binne dieselfde ring mekaar finansleel te help of
00k oor ringsgrense soos die behoefte mag be
staan.

4.1.4.3 Die Sinode begroot addisioneel tot die si
nodale koNekte vir die Gemeente-Ondersteuning
stonds, die bedrag van R30 000,00.

4,1.4.4 Die Sinode verhoog die begrote bedrag
van R25 000,00 jaarliks vir Kerklike Uitbreiding na
R30 000,00.

4.1.4.5 Die Sinode keur die hantering van die
Buitengewone Hulpfonds deur die SKDB goed.

4.2 lnrigtingversorging

4.2.1 Algemeeri

4.2.1.1 Vennootskap met die staat

Omdat die Kerk nie die kostes verbonde aan die op
rigting en bedryl van inrigtings alléén kan dra nie en

4.1.1.1.1
4.11.1.2
4.1.1.1.3
4.1.1.1.4

1987 - 15 gemeentes R 76000,00
1988 - 15 gemeentes R 68 000,00
1989 - 10 gemeentes R 69000,00
1990 - l6gemeentes R150000,00
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ook omdat die diensgelde wat gehef word, onvol
doende is, geskied die oprigting en bedryf van die
meeste van ons inrigtings in samewerking met die
staat. Die staat voorsien lenings vir die oprigting van
inrigtings teen ‘n lae rentekoers en verskaf subsidies
vir die bedryf.

Deur verskeie werkkomitees word daar tans, in op
drag van die Kabinet, indringend besin oor die wel
synsstrategie van die staat vir die toekomstige Nuwe
Suid-Afrika. En die aanduidings is daar dat dit vir die
vennootskapsbeleid tussen die staat en die kerk re
deflke implikasies sal he.

4.2.1.2 Bestuur~ en Arbeidstrategie

Die afgelope 4 jaar het veral twee sake na yore gekom
wat ingrypende implikasies vir die bedryf van ons in
rigtings het te wete welsynsprogramskrywing en yak
bondwese.

4.2.1.2.1 Welsynsprogramskryw~ng - Bestuur
strategie

Die staat vereis dat vir elke gesubsidieerde diens en
dus vir elke inrigting ‘n welsynsprogram geskryf moet
word. En hierdie welsynsprogram, so is dit uitdruklik
gestel, moet die bestuursmodel van die diens of inrig
ting wees.

Hierdie opset saam met die feit dat ons beperkte
bronne dit noodsaak dat korrekte bestuur nodig is vir
oorlewing, het die SKDB genoodsaak om indringend
aan bestuursopleiding en bestuurstrategie aandag te
gee.

Die AKDB se huip is ingeroep, kursusse is deur hulle
gereel en ‘n handleiding is in die vooruitsig gestel.
Ons SKDB het ook reeds begin om kursussevir ons
inrigtings aan te bied. Voortgesette kursusse word
beplan.

Die Algemene Sinode het sy seen hieroor uitge
spreek en die sinodes en SKDB’s versoek om “die
beste geleenthede te skep vir die doeltreffende in
diensopleiding van hul personeel”. (AS Notule bI 153
punt 16.1) (Sien ook par 5.2.2 van hierdie versiag)

4.2.1.2.2 Vakbondwese Arbeidstrategie

Vakbonde het die afgelope dekade terdeë bewus ge
word van hulle mag, nie alleen om betervoorwaardes
te beding nie, maar ook om politieke aspirasies te be
reik. Daarmee saam neem die demokratiserings
proses by aVe groeperings van personeel wye afme
tings aan en is daar ‘n groter bewustheid as ooit
tevore in verband met onbillike arbeidspraktyke en
werkerregte.

Die SKDB word deur die staat as “promotor” van die
Kerk se barmhartigheid/welsynsdienste beskou met
die diensleweringspunte as “takke”. Die “takke” met
sy beheerrade het ook nie regspersoonlikheid nie.
Daarom word al die werknemers by ons inrigtings ge
sien as werknemers van die SKDB. Verder het dit ge

beur dat die hantering van werknemers by sommige
inrigtings sodanig is dat dit klinklare “onbillike ar
beidspraktyke” volgens die wet op arbeidsverhoud
inge is.

Dit het die SKDB genoodsaak om na oorlegpleging
met van die ander sinodes se SKDB’s, die Departe
ment van Mannekrag en ander instansies ‘n omvat
tende arbeidstrategie op te stel en om ons inrigtings
dienooreenkomstig op te lei.

‘n Nuwe wet op arbeidsverhoudinge is in die wording.
Dit gaan voortdurende aanpassinge in die arbeid
strategic en voortdurende opleiding aan ons inrig
tingpersoneel vereis.

4.2.1.2.3 AANBEVELING

Die Sinode neem met goedkeuring kennis van die
Bestuurs- en Arbeidstrategie-beplanning van die
SKDB en versoek die SKDB om ‘n hoe prioriteit
aan die toerusting van inrigtingspersoneel te gee.

4.2.2 Die Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy
(GHBM)

4.2.2.1 Oprigting

4.2.2.1.1 Die SKDB het hierdie Artikel 21 Maatskappy
gestig op 14 Augustus 1944. Die maatskappy is ‘n
ingelyfde vereniging sonder winsbejag. Dit is die or
gaan van die SKDO waardeur boulenings van die Dc
partement van Plaaslike Bestuur en Behuising verkry
word. Die eiendomme wat so verkry word, word dan
op die naam van die GHBM geregistreer.

4.2.2.1.2 Deur die jare het die maatskappy goeie ver
houdinge met die verskillende staatsdepartemente
opgebou en kundigheid ontwikkel sodat gespesiali
seerde diens aan die Kerk gelewer kan word ten op
sigte van die oprigting, instandhouding en bedryf van
inrigtings.

4.2.2.2 Administrasie

Die administrasie van die werksaamhede van die
GHBM word deur die SDKB gedoen.

4.2.2.3 Direksie

4.2.2.3.1 Dienstermyn

Die direksie se dienstermyn is vier jaar en strek van
die een gewone sinodesitting tot die volgende
gewone sinodesitting.

4.2.2.3.2 Personeel

Die direksie bestaan uit dieselfde persone as die ult
voerende bestuur van die SKDB.

4.2.2.4 Werksaamhede

‘n Omvattende verslag van die werksaamhede van
die GHBM word jaarliks, onder andere volgens
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voorskrifte van die Registrateur van Maatskappye,
opgesteL Hierdie verslae word deur die Jaarver..
gadering van die SKDB behande~ en beskikbaar ge
stel aan ringe en gemeentes en enigiemand anders
wat be~angsteL

Bogenoemde verslae is in ons kantore ter insae. Die
gegewens daarin vervat, word dus nie hier herhaa~
nie.

4.2.2.5 Besluit van Sinade 1987

4.2.2.5.1 Die Sinode van 1987 het soosvolg besluit:

Die Sinode versoek die SKDB en sy nutsmaat
skappy, die GHBM, 0mm samewerking met kerkrade
en ringe die beste te soek vir die versorging van die
sorgbehoewendes van ons kerk.’ (Handelinge bI
H77 punt 1.5.2.9.5)

4.2.2.5.2 Die SKDB en GHBM het na die beste van sy
vermoë hieraan uitvoering probeer gee. In hierdie
verband word verwys na die verslae genoem in punt
4.2.2.4 hierbo en 4.2.3.1 hieronder.

4.2.3 inrlgtings In bedryf

4.2.3.1 ‘n Omvattende versiag oor die werksaam
hede en opset van die 51 inrigtings van die SKDB en
die drie skole waarvan die SKDB die borg is, word
jaarliks opgestel. Benewens die felt dat dit deur die
Jaarvergadering behandel word, word dit ook tot be
skikking van die ringe en gemeentes gestel.

Op die besonderhede word nie hier ingegaan nie.
Kennis daarvan word veronderstel. Dit is beskikbaar
op aanvraag.

4.2.3.2 Tehuise vir bejaardes

4.2.3.2.1 Besonderhede: Vir algemene besonder
hede word verwys na die verslae genoem in 4.2.3.1
hierbo.

4.2.3.2.2 Tehuis vir predikantbejaardes

4.2.3.2.2.1 Die Sinode het tydens sy sitting in
Oktober 1983 die volgende besluit geneem:

‘Die Sinode is bewus van die behuisingsnood van alle
pensionarisse, maar besef ook die groot behoefte
aan tuistes vir erneritipredikante. Die SKDB word ver
soek om verdere ondersoek in te stel en leiding te
neem in die daarstelling van tuistes vir predikantbe
jaardes.”

4.2.3.2.2.2 Die sinodesitting van 1987 het kennis ge
neem van die optrede van die SKDB soos vervat in
punte 1.5.3.4.2 tot 1.5.3.4.2.2 bI 118 van die Skema
van Werksaamhede en soos volg besluit:

“Die Sinode neem kennis van die optrede van die
SKDB in verbanci met die moontlike tuiste/aftree-oord
vir bejaardes en predikante en kontinueer sy opdrag.”
(Handelinge, bI H77 punt 1.5.3.5.4)

4.2.3.2.2.3 Op Hartenbos is grond bekorn vir die op
rigting van die projek op voorwaarde dat dit nie slegs
vir predikantbejaardes voorsiening sal maak nie.

4.2.3.2.2.4 Aangesien staatslenings nie beskikbaar
vir so ‘n geselekteerde inrigting is nie, is besluit om
die oprigting vanhierdie tehuis/aftree-oord met pri
vaatfondse te loods.

4.2.3.2.2.5 Die GHBM het, in opdrag van die Dagbe
stuur van die SKDB, aan hand van die behoeftebepal
ing en in oorleg met goedgesinde instansies, ‘n inten
siewe bemarking van stapel gestuur. Die resultaat
was egter so teleurstellend dat besluit is om nie met
die projek voort te gaan nie.

4.2.3.2.3 Versorging in ons Tehuise vir Bejaardes

4.2.3.2.3.1 Die Sinode (1987) het soos volg besluit:

“Die Sinode neem kennis van die beleid van die staat
(VgI 1.5.3.2 hierbo) en dra dit aan die SKDB op om
die nodige leiding aan kerkrade en ringe te gee rond
om die versorging van bejaardes in hg van die Wel
synsbeleid van die staat wanneer dit finale beshag
kry.” (Handelinge bl H77 punt 1.5.3.5.3, vgl Skema bI
117)

4.2.3.2.3.2 Die SKD8 het deur gereelde omsend
briewe aan Beheerrade, deur middel van die verslae
wat genoem is in 4.2.2.4 en 4.2.3.1 hierbo en op na
vraag die nodige heiding probeer gee.

4.2.3.2.3.3 Na verneem word, word in samehang met
die besinning oor ‘n staatsbestel vir die toekomstige
Nuwe Suid-Afrika ook indringend besin oor ‘n Wel
synsbeleid en Welsynsstrategie. (Vgl 4.2.1.1 hierbo)

4.2.3.2.4 AANBEVEUNG

4.2.3.2.4.1 Weens die gebrek aan behangstelling
in ‘n tehuis/attree-oord vir predikantbejaardes be
sluit die sinode om van die aangeleentheid at te
sien.

4.2.3.3 Kinderhuise

4.2.3.3.1 Besonderhede

Vir besonderhede oor die 4 Kinderhuise word verwys
na die verslae genoem in 4.2.3.1 hierbo.

4.2.3.3.2 AANBEVELING

Die Sinode handhaaf die besluit dat die SKDB die
vier Kinderhuise van ons Kerk in ons sinodale ge
bied onder die ringe indeel vir belangstelling en fi
nansiële steun.

4.2.3.4 Alkoholistesorg

4.2.3.4.1 Ramot

4.2.3.4.1.1 Besonderhede: Vir besonderhede oor
Ramot word verwys na die verslae genoem in 4.2.3.1
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hierbo.

4.2.3.4.2 CAD

4.2.3.4.2.1 Besonderhede: Vir besonderhede oor
die CAD word verwys na die verslae genoem in
4.2.3.1 hierbo.

4.2.3.4.2.2 Orgareiseerder: (Handelinge Sinode
1987, bI H143 punt 83). Ds WA Aiheit (emeritus) is
op tydelike basis benoem. Die pos word voortdur
end geëva~ueer om ons vera~ van die tinansiële le
wensvatbaarheid van die pos te vergewis voordat ‘n
permanente aanstelling gedoen word.

4.2.3.4.2.3 Saamstaan: Saamstaan is die oor
koepelende blad van die CAD wat deur al die sinodale
gebiede gebruik word. Dit word vanuit die Wes
Kaapse kantoor uitgegee.

4.2.3.4.3 AANBEVELINGS

4.2.3.4.3.1 Die Sinode handhaaf die spesiale ko~
Iekte vir Ramot.

4.2.3.4.3.2 Die Sinode keur dit goed dat die CAD
organiseerder donasies en bydraes by kerklike in
stansies mag vra vir oorbetaling aan die SKDB vir
gebruik deur die CAD.

4.2.3.4.3.3 Die Sinode versoek kerkrade am die
maandblad Saamstaan onder die aandag van ge
meentelede te bring.

4.2.3.5 Ongehude moedersorg

4.2.3.5.1 Magda~enahuis: Vir besonderhede word
verwys na die verslae genoem in 4.2.3.1 hierbo.

4.2.3.5.2 AANBEVELING

Die Sinode handhaaf die sinodale koNekte vir
Magda~enahuis.

4.2.3.6 Gestremdesorg

4.2.3.6.1 Serebraalgestremdheid

4.2.3.6.1.1 Die Serebraa~gestremde kind

Die Paarlskool vir neuraal-gestremde kinders te
Brackenfell het op inisiatief van die Ned Geref Kerk in
SA ontstaan. Die skool is ‘n staatsondersteunde
skool onder beheer van die Departement van On
derwys en Kultuur met die SKDB as borgliggaam.
Die Paarlskool is as fondsinsamelingsinstansie ge
registreer as “tak” van die SKDB.

Vir verdere besonderhede oor die Paarlskool word
verwys na die verslae waarna verwys word in 4.2.3.1
hierbo.

4.2.3.6.1.2 Die Serebraalgestremde voiwassene

4.2.3.6.1.2.1 Sinode besluite

Die Sinode van 1983 het die volgende besluit ge
neem:

Die Sinode gee opdrag aan die SKDB om die situasie
dop te hou en betyds te bep~an indien ‘n behoefte aan
‘n nasorginrigting vir serebraa~gestremde voiwas
senes bewys word, aangesien ‘n reserwefonds vir die
doel reeds bestaan.” (Notule H168 - 11.4.4.2)

Die Sinode van 1987 het versoek dat kerkrade die
name van “sere-braal en fisiese naskoolse gestrem
des wat versorging in ‘n inrigting verlang aan die Hoof
van die Paarlskool in Brackenfell stuur sodat die be
hoefte vir die oprigting van ‘n Nasorgsentrum vir
Serebraalgestremde voiwassenes aan die staat
bewys kan word. (Handelinge bi H49 - 1.5.8.3)

4.2.3.6.1.2.2 Behoefiebepaling

‘n Behoeftebepaling is gedoen. Die gegewens saam
met 62 name is aan die Departement van Gesond
heidsdienste en Welsyn voorgelé. Die bevindinge
van die departernent word afgewag.

4.2.3.6.1.3 AANBEVELINGS

4.2.3.6.1.3.1 Die Sinode behou die sinodale kol
lekte vir die Paarlskool.

4.2.3.6.1.3.2 Die Sinode herhaal sy versoek san
kerkrade naamllk om die name van serebraalge
stremde voiwassenes wat inrigtingversorging
verlang aan die Hoof van die Paarlskool te stuur.

4.2.3.6.2 Verstandeflk-erg-gestremdheid/Gees
tesvertraagd held

4.2.3.6.2.1 Die geestesvertraagde kind

Op inisiatief van die SKDB is twee sentra vir die op
leiding van die erg geestesgestremde kind gestig.
Hulle is Alta du Toit Skool in Kuilsrivier en Eljada
Skool in Oudtshoorn.

Beide hierdie sentra staan onder beheer van die De
partement van Onderwys en Kultuur met die SKDB as
borgliggaam. Beide is as ‘takke” van die SKDB ge
registreer.

Vir verdere besonderhede oor hierclie twee skole
word verwys na die verslae waarna verwys word in
4.2.3.1 hierbo.

4.2.3.6.2.2 Die Geestesvertraagde voiwassene

4.2.3.6.2.2.1 Nasorgfasiliteite

Na die opleiding in bogenoemde skole kan slegs ‘n
geringe persentasie van die erg gestremde ‘n be
trekking in die openbare sektor vind. Hulle is dus wat
die oorgrote meerderheid aanbetref, op inrigtingver
sorging aangewese vir die res van hulle lewe. Die De
partement van Gesondheidsdienste en Welsyn stel
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egter ook die vereiste dat die inwoners in ‘n mate pro
duktief moet wees. Hiervoor is beskermde werk
plekke nodig.

Om in hierdie behoefte te voorsien waar boge
noemde verskaf word, is die twee Nasorginrigtings,
te wete die Aita du Toit Nasorg in Beilville en die El
jada Nasorg in Oudtshoorn opgerig.

4.2.3.6.2.2.2 Uitbreidings

By Eljada Nasorg is die fondse reeds toegeken vir die
uitbreiding vir 15 inwoners. En by Alta du Toit Nasorg
is beginselgoedkeuring van die Departement van Ge
sondheidsdienste en Welsyn verkry vir uitbreiding vir
60 geestesvertraagde voiwassenes waarvan 50 vir
voile inwoning is en 10 vir dagsorg.

4.2.3.6.2.2.3 Verdere besonderhede: Vir verdere
besonderhecle oor die twee Nasorginrigtings word
verwys na die versiae waarna verwys word in 4.2.3.1
hierbo.

4.2.3.6.2.3 AANBEVEUNGS

4.2.3.6.2.3.1 Die Sinode behou die sinodale kol
iekte vir die Alta du Toit/Eljada skole.

.2.3.6.2.3.2 Die Sinode behou die spesiale kol..
lekte vir die Alta du Toit/Eljada Nasorginrigtings.

4.2.3.6.2.3.3 Die Sinode keur dit goed dat die
SKDB die twee Nasorginrigtings vir Geestesver
traagde voiwassenes in one kerk in ons sinodale
gebied onder die ringe indeel vir belangstelling en
finansiële steun.

4.2.3.7 Kerkhuise

4.2.3.7.1 Ontstaan

Die twee kerkhuise van ons kerk het onstaan nadat
die probieme van geskikte en ekonomiese huisves
ting van pasiënte van elders wat vir behandeling na
die hospitale kom en hulie famiNe wat hulie vergesei,
onder aandag van die SKDB gekom het.

4.2.3.7.2 Bedryf

Beide kerkhuise is seifversorgend en vra wat hulie be
dryf aanbetref, geen sinodale begrotingsfondse nie.

4.2.3.7.3 Vernoeming

Op versoek van die beheerraad is die kerkhuis in Ob
servatory vernoem na mevrou Hanna Hopkins wat ‘n
groot aandeei in die totstandkoming van die kerkhuis
gehad het.

4.2,3.7.4 Kapitaaldeiging Kerkhuis Daan du Toit

Voigens besluit van die Sinocle van 1983 is ‘n ge
deelte van die rente opbrengs van die Volkshospitaal
Trust jaarliks gegee vir delging van rente en kapitaai
op die verbandlening wat aangegaan is om die kerk

huis te bou. Voigens berekening behoort die kapitaal
DV binne die volgende 5 jaar gedeig te wees.

4.2.3.7.5 Verdere besonderhede

Vir verdere besonderhede in verband met die twee
kerkhuise word verwys na die versiae waarna verwys
word in 4.2.3.1 hierbo.

4.2.3.7.6 AANBEVELINGS

4.2.3.7.6.1 Die Sinode kontinueer die bydrae tot
rente en kapitaaldelging van die verbandlening
van Kerkhuis Daan du Taft uit die rente-opbrengs
van die Volkshospitaal Trust.

4.2.3.7.6.2 Die Sinode versoek kerkrade am die
fasiliteite van die kerkhuise pertinent onder die
aandag van gemeentelede te bring.

4.2.3.7.6.3 Die Sinode versoek kerkrade om fi
nansiëie bystand, aan behoeftige lidmate wat van
die kerkhuisfasiliteite gebruik maak, te verleen
wanneer dit nodig word.

4.3 Maatskaplikewerkdienste

4.3.1 Omvang van werk en finansies

Vir die besoriderhede van die werk wat gedoen is op
die Maatskaplikewerkdienste-terrein deur ons 11 C M
Rade en die finansies betrokke, word verwys na die
verslae waarna verwys word in 4.2.3.1 hierbo.

4.3.2 Knelpunte

4.3.2.1 Die huidige ekonomiese klimaat met sy
toenemende werkloosheid en onsekerhede rondom
werkpermanensie en so meer, bring ‘n toename van
maatskapiike probieme. Dit bring ‘n verskerpte aan
vraag na die dienste van ons maatskaplike werkers
mee van wie die meeste reeds meer as die normale
vrag hanteer. En dit terwyl vanweë finansiële redes,
die werkkragte nie uitgebrei kan word nie.

4.3.2.2 Die feit dat die Sinode vir ‘n jaarlikse tekort
begroot het (vgi 3.3 hierbo), raak veral die Maatskap
likewerkdienste. Die prognose vir die toekoms in
hierdie verband lyk nie goed nie. En dit het ook ‘n eie
stresfaktor by die personeel geword.

4.3.3 Die Kerk se Maatskaplikewerkdienste in ‘n
Nuwe Suid-Afrika

4.3.3.1 Die Kerk as vennoot van die staat

Omdat die kerk nie die kostes verbonde aan die
Maatskapiikewerkdienste ailéén kan dra nie, doen die
kerk dit in samewerking met die staat. Die staat sub
sidieer die dienste wat die kerk lewer aan persone wat
ook staatburgers is en dus vooiwerpe van die staat
se weisyn is. Die staat verwag onder andere sekere
statutêre dienste in ruil vir die subsidie.

Midde in dit ailes erken die staat die eiesoortigheid,
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volgens Christelike en kerkiike norme, van die kerk se
werk hoewel die kerk in ‘n mate aan staatsordelike
reels gebonde is.

4.3.3.2 Daar word van staatsweë egter indringend
besin oor ‘n welsynsbeleid en strategie vir die Nuwe
Suid-Afrika. AHe aanduidings is daar dat dit redelike
implikasies gaan he vir die huidige opset van ons
Maatskaplikewerkdienste. Wat dit gaan wees en in
hoe ‘n mate dit die geval sat wees, kan nog nie met
sekerheid gesé word nie. (Vgl punt 5.1.3.2 hieronder)

4.3.4 Nasionale Gesirisprogram (Agenda At
gemene Sinocie 1990 bI 350 -29.1 en Bylae C bI 359)

4.3.4.1 in die Hg van die belangrikheid van die gesin
en die krisis waarin die gesin verkeer, het die Kabinet
bestuit op ‘n Nasionale Gesinsprogram. ‘n Komitee
insake huweliks- en gesinslewe waarop die AKDB
verteenwoordig is, is benoem.

4.3.4.2 ‘n Program vir “Die Aandeet van Kerke in Na
sionale Gesinsprogram” is opgestel. (Bylae C op bl
359 van die Agenda AS 1990)

4.3.4.3 Die Algemene Sinocle het soos volg besluit:
(Notule bI 673- 29.1.1)

“Die Algemene Sinode besluit om aan die hand van
die program (Bytae C) deel te neem aan die Nasio
nate Gesinsprogram en dra dit aan die AKDB en AJK
op om die SKDB’s en SKJA’s te begetei sodat die Si-
nodes van 1991 die gepaste bestuite sal kan neem.”

4.3.5 AANBEVEUNG

4.3.5.1 Die Sinode besluit in beginsel om deet te
neem aan die Nasionale Gesinsprogram en dra dit
aan die SKDB en SJK op om onder leiding van die
AKDB en AJK die nodige te doen.

4.4 Dienssentrums

4.4.1 Beleid

Die staat se beleid aangaande die versorging van die
bejaarde en ten opsigte van dienssentrums word
soos voig gestel:

“As grondsiag vir ‘n bejaardesorg beleid aanvaar die
Departement dat bejaardes ‘n integrerende deel van
die gemeenskap is en dat hulle in staat gestel moet
word om so lank as moonttik volwaardige en ge
lukkige lede van ‘n gewone gemeenskap te wees.
Die praktiese uitvoering van hierdie beleid beteken
dat die gemeenskapslewe met die nodige dienste
ingerig en toegerus sal wees. Die standpunt van die
Departement is soos voig:

-Geen tehuise vir normaie bejaardes behoort voor
taan goedgekeur te word nie. Vir normale bejaardes
gaan vir dienste in die gemeenskap voorsiening ge
maak word, by dienssent rums.

etes, skoonmaakdienste, gesondheidsdienste en
vermaak.

Dit is vir die staat goedkoper om bejaardes op hier
die wyse te versorg. Die Departement is van mening
dat ten minste 20 persent van at die bejaardes deur
een of ander vorm van gemeenskapsdiens bereik be
hoort te word.”

4.4.2 Besonderhede: Vir besonderhede oor die
Dienssentrums word verwys na die verstag waarna
verwys word in 4.2.3.1 hierbo.

4.4.3 Vinnige toename

Soos uit die gegewens uit die verslae, genoem in
4.2.3.1 hierbo, afgetei kan word, neem die getal
Dienssentrums vinnig toe. Die SKD8 en CMR se hutp
word oral oor ingeroep om behulpsaam te wees met
die stigting van Dienssentrums.

4.4.4 Besluit van Algemene Sinode

Die Algemene Sinode (1980) het die volgende besluit
geneem: (NotuleAS 1990-bl672-26.1.1)

“Die Atgemene Sinode versoek kerkrade, ringe en
SKDB’s om ‘n sensitiewe oor te verleen aan die
probleme wat bejaardes ondervind deurdat die infla
siespiraal hut lewenskoste hoer iaat styg as wat hut
statiese pensioen/rente-inkomstes kan bybring.
Kerkvergaderinge word versoek om met tuisversorg
ingsprogramme en gemeenskapsdienste waarby
D1ENSSENTRA ingestuit is in hut behoeftes te pro-
beer voorsien.”

4.4.5 AANBEVELING

4.4.5.1 Die Sinode neem met goedkeuring kennis
van die Dienssentrums vir Bejaardes wat ant
staan het en dra die verdere ontwikketing daarvan
aan die SKDB in oorteg met kerkrade en ringe op.

4.5 Sielkundige diens

4.5.1 Emeritering van dr T J van Rooyen

Dr T J van Rooyen wat hierdie diens beman het, het
aan die begin van 1988 geemeriteer. (Vgl Skema van
Werksaamhede - Sinode 1987 - bI 139-140 - 1.7)

4.5.2 Kontinuering van diens

4.5.2.1 Die Sinode (1987) het soos votg bestuit:
(Handetinge bI H162 -88 punt 1.7.9.2)

“Die Sinode dra die kontinuering van die diens aan die
SKDB op,m met dien verstande dat afgesien van die
R6 000,00 per jaar wat reeds vir die Potikti
niekreserwe begroot word, geen verdere belading op
die begroting gepiaas word nie.”

4.5.2.2 Aangesien die finansiëte stand van die fonds
dit onmoontlik gemaak het om iemand voltyds vir die
diens te benoem, word op ad-hoc basis van Christen-Tuishutpdienste gaan verder aandag kry, by aanry
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kilniese sielkundiges gebruik gemaak.

4.5.3 AANBEVEUNG

44.3.1 Die Sinode neem met goedkeuring kennis
van die optrede van die SKDB en dra die konti
nuering van die diens aan die SKDB op soos wat
die fondse vanuit die PoHkUniekreserwe dit
to&aat.

4.6 Hospitaalpastoraat

4.6.1 Kaapse SkiereNand en NoordeNke voor
stede

4.6.1.1 Personee~

Ses voltydse hospitaaNeraars is in die Kaapse Skiere
Vand en NnoordeNke voorstede werksaam. Hutle
word bygestaan deur ‘n groot groep pastorale huip
werkers in die groter hospitale, enkele gemeente
predikante in die kleiner hospitale en een emeritus
predikant.

4.6.1.2 Werkverdeflng: Die werkverdeling is soos
voig:

Groote Schuur en ander Hospitale in die Kaap
stad-Wynberg area: Di L Dreyer en J G van der
Vyver.

Tygerberg Hospitaal: Dr J A S Anthonissen en ds P
M Goosen.

Stikiand Hospitaal: Dr G F Bruwer.

Kar~ Bremer en privaat hospita~e: Dr J v Z Preto
rius,

4.6.1.3 Uitbreiding van werk

Die oprigting die afgelope 4 jaar van enkele groot pri
vaat hospitale en die beplanning van nog meer in die
Kaapse Skiereiland en NoordeNke stadsgebiede vra
almeer na die dienste van die hospitaalleraar.

4.6.2 George

4.6.2.1 Personeel

Die Hospitaalpastoraat in George se twee hospitale
word op deeltydse basis gedoen deur dr J J Hattingh,
die leraar van Outeniqualand. Hy word bygestaan
deur ‘n paar emeritus Ieraars.

4.6.2.2 Vergoeding

Benewens die felt dat dr Hattingh vir sy reiskoste ver
goed word, word ‘n teenprestasie vir sy dienste aan
die gemeente van Outeniqualand gelewer. Dit het die
afgelope boekjaar R8 600,00 bebop.

4.6.2.3 Uitbreiding van werk

so toegeneem, veral na die opening van die C J Lam
precht-Kliniek enas gevoig van die Moss Gas-Projek,
dat huip in die vorm van die dienste van emeriti aan
dr Hattingh verleen moes word.

4.6.3 Werkswyse

Die werkswyse wat gevoig is tot dusver is nog basies
ciieselfde soos weergegee in die Skema van Werk
saamhede van die 1987 Sinode bI 141-142 punt
1.8.1.2.

4.6.4 Statistiek

~n verband met die statistiek oor die besoeke wat ge
bring is, word verwys na die vers(ae waarna verwys
word in 4.2.3.1 hierbo.

4.6.5 Aanwending van poste

4.6.5.1 Die Sinode (1987) het die volgende besluit
geneem: (HandeNnge bI H142 - 77.4)

“Die Sinode versoek die SKDB om met inagneming
van omstandighede, die bestaande poste vir hospi
taalbearbeiding in die beste belang van die kerk in die
hele sinodale gebied aan te wend.”

4.6.5.2 Die SKDB het deur sy subkommissie vir Hos
pitaalpastoraat indringend op die aange~eentheid
ingegaan en onder andere die moontlikheid oorweeg
om een hospitaalleraarspos na George te verskuif
vanweö die opset daar. (VgI 4.6.2 hierbo)

Die SKDB het egter tot die gevolgtrekking gekom dat
dit kontraproduktief ten opsigte van die Hospitaal
pastoraat in die gehee~ gesien, sou wees. Die status
quo is gehandhaaf en (nood) maatreëls is getref.

4.6.6 Uitbreiding van poste

4.6.6.1 Die bedbesetting soos blyk uit ‘n ondersoek
wat gehou is (Vg~ 4.6.8.2 hieronder), toon dat dit fisies
onmoontlik vir die hospitaafleraars is om naastenby
aan alle pasiënte aandag te gee.

4.6.6.2 Dieselfde opset word a~ hoe meer op George
ondervind wat tans met sytwee hospita~e die tweede
grootste aantal pasiënte, naas die Kaapse Skierei
‘and en Noordelike voorstede, in ons sinoda~e resort
akkommodeer. Die daag~ikse bedbesetting is tans
228 waarvan 113 Ned Geref ~idmate is.

4.6.6.3 Die SKDB sa~ dus graag ‘n ekstra pos vir die
Kaapse Skierelland en Noordelike stadsgebiede wN
he en ook graag die deeftydse pos op George op ‘n
voltydse grondsiag wil kry.

4.6.6.4 In die Hg van finansiële implikasies en die re
aksie van ‘n aantal ringe, word nie enige versoeke tot
uibreiding van poste gedoen nie. Verdere pogings
tot die rasionalisering en moontlike herstrukturering
van die Hospitaalpastoraat word aangewend.

Die vraag na die dienste van die hospitaalleraar bet
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4.6.7 Pastorale hulpwerkers

As een van die uitvloeisels van die ondersoek ge
noem in 4.6.5.2 hierbo, is tot die werwing en skoling
van ‘n aantal pastorale hulpwerkers oorgegaan am
die hospitaalleraars behulpsaam te wees met be
soeke aan pasiente.

Die terugvoering wat tot dusver verkry is, is baie pa
sftief en die werwing en opleiding van hierdie vrywilli
gers word voortgesit.

4.6.8 Werksopdrag en Taakomskrywing

4.6.8.1 Veranderende omstandighede

Die SKDB het deur sy subkommissie vir Hospitaal
pastoraat kennis geneem van die veranderende am
standighede ten opsigte van hospitalisasie en die im
plikasies vir die infrastruktuur van hospitale. Die
SKDB het ook kennis geneem van die ontwikkeling in
die mediese wetenskap, klemverskuiwings random
die benadering van die pasient, die trauma van die
familie van die pasiënt by die hospitaal, die pasiënt -

personeelsituasie en opleidingsbetrokkenheid van
die hospitaalleraars.

4.6.8.2 Ondersoek

Die SKDB het die subkommissie versoek am ‘n on
dersoek deur die hospitaalleraars te Iaat doen waarin
indringend gekyk word na die huidige situasie, die
voorsiene veranderinge en hoe dit die opset van die
hospitaalpastoraat en hulle werksopdrag raak. Dit is
gedoen.

4.6.9 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit soos voig:

4.6.9.1 Dat die opdrag aan Hospitaalleraars her
detinieer mag word cm by die veranderende am
standighede aan te pas deur die volgende werk
somskrywing as riglyn te aanvaar:

4.6.9.1.1 Dat die ideaal van etfektiewe en omvat
tende pastorale huip aan pasiente en familie in
flood of krisis as hoogste prioriteit nagestreef
word.

4.6.9.1.2 Dat van Hospitaafleraars verwag word
am pasiënte wat die grootste behoefte aan sy
klinies pastorale aandag het, pastoraal te versorg.

4.6.9.1.3 Dat pastorale hulpwerkers opgelei en
aangewend word vir roetinebesoeke.

4.6.9.1.4 Dat van die diens van teologiese
studente, wat klinies opgelei is, gebruik gemaak
kan word.

4.6.9.1.5 Dat die Hospitaaueraar by multiprofes
sionele spanne, wat binne die bepaalde konteks
funksioneel is of waar dit versoek word, betrokke
mag wees,

4.6.9.1.6 Dat die ekumeniese aard van die Hospi
taalpastoraat in beginsel erken word.

4.6.9.1.7 Dat die inskakeling van die Hospitaalle
raars by pastorale departemente in hospitale in
beginsel aanvaar word.

4.6.9.1.8 Dat daar voortgegaan word cm in same
werking met die Universiteit van Stellenbosch
kilnies pastorale opleiding aan te bied.

4.6.9.1.9 Dat in beginsel aanvaar word dat na
vorsing in die kilniese pastoraat noodsaak!ik is vir
effektiewe pastoraat veral in mediese span-ver
band.

4.6.9.1.10 Dat die betrokkenheid van die Hospi
taalleraar by die opleiding van die mediese en me
diese huipprofessies wenslik is vir die omvat
tende versorging van die siek lidmaat.

4.6.9.2 Die Sinode versoek die SKDB cm in die
gees van die Sinode besluit van 1987 (H 142-77.4)
en in Hg van veranderde omstandighede voort te
gaan met besinning oar hoe die bestaande paste
in die beste belang van die kerk in die hele ama-
dale gebied aangewend moet word en die nodige
te doen.

4.7 Wetsoortredersorg

Die Departement van Korrektiewe Dienste het met die
aansteflingvan Gevangeniskapelane op sy diensstaat
die deur vir die kerk wyd oopgemaak om sy lidmate
in die gevangenis geestelik te versarg.

Geardende leraars en leke werkers, deur die kerk
aangewys, word vergunning verleen am Hdmate in
naad in die gevangenis te versarg.

‘n Ander faset van die werk waarby ans nag in ‘n mate
betrakke is, is wanneer ‘n antslane gevangene na ons
CMR verwys word vir nasarg.

4.8 lnstituut vir Dowes en Blmndes

4.8.1 Die Sinadale Kammissie het op vaorlegging
van die Ad hac-kommissie vir Rasionalisasie die vol
gende besluit geneem:

‘Dat die Kammissle vir die lnstituut vir Dawes en Bun
des (Alo) en Jan Kriel-lnstituut (A20) ‘n subkommis
sie van die SKDB sat wees en dat via die verstag van
die SKDB kartliks oor die werk van die Instituut vir
Dowes en Blindes en Epileptici gerapporteer word.”

4.8.2 Die volgende verstag is ontvang van die
kommissie vir die tydperk 1987 - 1991

4.8.2.1 Samestelling van Kommissie

4.8.2.1.1 NG Kerk in Suid-Afrika

4.8.2.1.1.1 Wes-Kaapse Sinode: Dr J J Faurie
(voorsitter), di J H Martinsan (skriba), J S Zaayman,
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prof T Pauw en mnr P A Venter.

4.8.2.1.1.2 Oos-Kaapse. Sinode: Ds CA Jordaan.

4.8.2.1.1.3 Noord-Kaapse Sinode: Ds J S Marais.

4.8.2.1.2 Departement van Onderwys en Kultuur
(Administrasie: Volksraad: Mnre J Rabie (LP) en
J J de Jager, beide tot 30 Junie 1991.

4.8.2.1.3 AANBEVEUNG

Die bedrywighede onder die lnstituut vir Dowes
en Blindes het so uitgebrei dat twee aparte kom
missies t.w. een vir die lnstituut vir Dowes, en een
vir die lnstituut vir BHndes aanbeveel word.

4.8.2.2 lnstituut vir Dowes

Tans bestaan die lnstituutvir Dowes uit die De Ia Bat
Skool as komprehensiewe eenheid, die Nasorgafde
ling, die N G Gemeente De Ia Bat (Beilville) en die
N G Gemeente Worcester De Ia Bat.

4.8.2.2.1 De Ia Bat-Skool

4.8.2.2.1.1 Leerlingbevolking

Die 220 Ieerlinge in die skool is almal gehoorges
tremcl, maar verder uiters heterogeen. Hierdie wye
verskeidenheid maak differensiasie van opvoeding
en opleiding dringend noodsaakllk.

4.8.2.2.1.2 Personeel

Weens ‘n groeiende Ieerlingtal is die personeel nie
besnoei nie en bestaan tans uit 58 lede, waarbinne ‘n
sterk kernpersoneel beskikbaar is.

4.8.2.2.1.3 Die Onderwysprogram

4.8.2.2.1.3.1 Metode van onderrig

Me leerlinge ontvang amplifikasie en baie kan hulself
Of net met klank, Of in kombinasie met spraaklees be
help. Sommige leerlinge benodig nog meer visuele
hulp deur midclel van gebare en vingerspelling, en
met hulle word Gebare Versterkte TaaI gebruik.

4.8.2.2.1.3.2 Leerplanne

Herkurrikuleting van verskeie sillabusse soos Reke
naar- en Kommunikasiesillabusse word deurlopend
gedoen om te voorsien in die behoeftes van die ge
hoorgestremde leerlinge.

4.8.2.2.1.3.3 Tegniese Kollege-kursusse

N-kursusse word in die skool aangebied en pragtige
suksesse word daarin behaal.

4.8.2.2.1.4 William Murray KIlniek vir Kinder- en
Ouerleiding

gelewer wat mediese, paramediese, sielkundige en
maatskaplike evaluering en versorging insluit.

4.8.2.2.2 Geestelike bearbeiding

Hierdie werk word deur die twee gemeentes onder
leiding van ds R P Hough (Beilville) en ds S W Viljoen
(Worcester) behartig en eredienste, die sakramente,
bidure, pastoraat, kategese en jeugaksies word in
stand gehou. Navorsing ten opsigte van kategese
ontvang veral bale aandag.

4.8.2.2.3 Nasorg vir Dowes

Ses en veertig multi-gestremde dowe volwassenes
tussen die ouderdom agtien en vyf-en-sestig jaar
word in die nasorgafdeling gehuisves en van werk
voorsien. Belangrike vordering is reeds gemaak om
‘n bouprojek goad te keur om sentrale huisvesting te
voorsien.

4.8.2.2.4 Finansies

Die finansiële klimaat wat landswyd heers, met de
presiasie en inflasie aan die orde van die dag, word
duidelik weerspieël in die finansiele state van die
skool. Vir die boekjaar 1989/90 was die koste per
leerling R19 935 waarvan die staat R16 406 bygedra
het. Dit beteken dat die staat 82,3% van die koste
voorsien het.

4.8.2.2.5 Grondwette

Na aanleiding van veranderde omstandighede is
sekere wysigings aan die grondwette van die Instituut
vir Dowes, De Ia Bat-Skool en Nasorg vir Dowes
nodig. Vanweë ruimte besparing is hierdie grond
wette nie ingebind nie maar hulle is beskikbaar vir
insae vir enigeen wat belangstel.

4.8.2.2.5.1 AANBEVELING

Die Sinode verwys hierdie grondwette na die Ty
deilke Regskommissie vir behandeling om die Si-
node oor die goedkeuring daarvan te adviseer.

4.8.2.2.6 Excelsiortoekennings

Twee amptenare van die Instituut het in 1990 Excel
siortoekennings ontvang: dr J H Hamilton vir sy by
drae tot gestremdesorg en mnr E W Kleinschmidt vir
besondere prestasies as gestremde persoon.

4.8.2.2.7 1 10-jarige vierings

Die Instituut het op 15 Junie 1991 110 jaar oud ge
word. Luisterryke vierings is vir die leerlinge, perso
neel, oudpersoneel en oudleerlinge en die algemene
publiek gehou.

4.8.2.3 Instituut vir Blindes

4.8.2.3.1 Aantekening

Gesofistikeerde en omvattende dienste word hier Hierdie uittreksel behandel slegs aanbevelings soos
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4.9.2.1 Samestelling van die Kommissie

4.9.2.1.1 NG Kerk in Suid-Afrika: Di H A de Ridder
(voorsitter), C S Roberts, H H VoNgraaff, A P Kilian,
mnre A P de V Kempen, A W Bester en J P Gobregts.

4.9.2.1.2 Departement van Onderwys en Kuituur:
Administrasie Volksraacj: Mnr A A van Jaarsveid
(ondervoorsitter), prof J J de Villiers, dr P G J van Nie
kerk, dr A K Aucamp en mev E S van Schalkwyk.

4.9.2.2 Bouprojek

4..9.2.2.1 in 1990 is verdere aanbouings en verbeter
inge aan die skool se geboue kompieks voltooi. Die
beiangrikste was ‘n nuwe mediasentrum, vergroting
van die kleuterklaskamers en die ontwikkeling van die
kieuterspeeiterrein. Die totale koste was R773 000
wat ten voile deur die kommissie gedra is.

4.9.2.3 Finansies

4.9.2.3.1 Buitengewone onclerwys is besonder duur.
Die per kapita-koste per leerling was in 1986 R6 929.
In 1990 het dit gestyg tot Ri 1 980.

4.9.2.3.2 Die bestuur het op inisiatief van die skool.
hoof deeglik besin oor die fondse en toekomstige
ontwikkeiing en al hoe meer het die gedagte ontstaan
dat die tyd ryp geword het vir ‘n voitydse pos van Di
rekteur van Ontwikkeiing.

4.9.2.4 Direkteur van Ontwikkeiing (DVO)

4.9.2.4.1 Op 14/06/90 het die Bestuur besluit om die
geloofstapte neem en so ‘n pos te skep. Daar is
voorts besluit dat die posbekleer ‘n predikant sal
wees, wat toegang kan he tot die kansels van ge
meentes.

4.9.2.4.2 AANBEVELINGS

4.9.2.4.2.1 Die Sinode neem met waardering ken
nis van die pos van Direkteur van Ontwikkellng
van die Jan Kriel-instituut, en spreek sy seen uit
oor die werksaamhede van die posbekleer in be-
lang van die Instituut.

4.9,2.4.2.2 Die Sinode neem kennis dat daar wan
opvattings oor epilepsie bestaan wet aanleiding
gee tot die stigmatisering van die gestremdheid
en gevoiglike benadeling van die betrokke kin
ders. Die Sinode versoek predikante in die sino
dale gebied om in oorieg met die skoolhoof en/of
DVO van Jan Krieiskool die regte perspektief aan
gemeentelede deur te gee.

4.9.2.5.2 Nasorg, rehabilitasie en werksoriënte
ring

4.9.2.5.1 Die kommissie het ‘n voltydse maatskaplike
werkster en ‘n sielkundige in diens deur wie nasorg,
rehabilitasie en werks-orientering plaasvind.

4.9.2.5 Konstitusie: Jan Kriel-instituut

4.9.2.5.1 Wysiging

Punt 1,1,2 is verander na “n Buro vir die nasorg van
volwasse persone met epilepsie”.

4.9.2.5.2 AANBEVELING

Die Sinode verwys die Konstitusie na die Tydelike
Regskommissie vir behandellng om die Sinode
oor die goedkeuring daarvan te adviseer.

5. BARMHARTIGHEIDSDIENSTE EN STRUKTURE

5.1 Werksverhouding van die Ned Geref Kerk se
Diens van Barmhartigheid met die steal, kerke,
welsynsorganisasies en werkgewers wat profes
sionele Maatskaplikewerkdienste lewer.

5.1.1 Na aanleiding van die bes!uit van die Algemene
Sinode (1986) (Notule bI 365 punt 31 en bI 727 punt
31) het die Sinode van die Ned Geref Kerk in SA
(1987) (Handelinge bl H82 - 2.1.5.1.1 en 2.1.5.1.2)
soos voig besluit:

‘Die Sinode aanvaar in beginsel die beleid oor werk
verhoudinge soos in Bylaag 2 uitgespel. Die Sinode
dra dit aan die SKDB op om vanuit hierdie beginsel,
so ver dit prakties moontlik is, sy werksaamhede te
beplan.”

5.1.2 Optrede van die SKDB

Die SKDB se Barmhartigheidsdienste word volgens
die beginseis soos uiteengesit in die Bylaag waarna
verwys word, beplan en bedryf.

Samespreking met die instansies genoem, vind plaas
soos dit nodig is en ‘n goeie verhouding word tussen
die SKDB en die instansies gehandhaaf.

5.1.3 Die verhouding met die staat

5.1.3.1 Vennootskapsbeleid

Oor die “vennootskapsbeleid” tussen die kerk en die
staat het die Algemene Sinode die voigende besluit:
(AS Notule 1990 bI 151 par 11.3.5.4)

“Die Algemene Sinode spreek dit as sy oortuiging uit
dat die sg ‘vennootskapsbeleid’ in die RSA verant
woord en gesond is. Die staat het ‘n verantwoorde
likheid en sO ook die kerk. Die een mag die ander nie
verdring nie maar ‘n gesonde samewerkingsver
houding met behoud van elk se eiesoortige identiteit
en verantwoordelikhede moet steeds nagestreef
word. Dit is egter nodig om steeds daarop te wys dat
die kerk nooit deur die staat bloot as ‘n welsynsor
ganisasie soos die private geregistreerde organi
sasies gesien moet word nie. Daar is egter nie fout te
vind met die subsidiering van die kerk se dienste deur
die staat nie.”
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5.1.3.2 Welsynsbeleid en Strategie ~n die Nuwe
Suid-Afrika

Hierbo (punte 4.2.1.1 en 4.3.3.2) is reeds verwys na
die feit dat daar tans in opdrag van die Kabinet in
dringend besin word oor die Welsynsbeleid en
strategie vir die toekomstige Nuwe Suid-Afrika.

Die aangestelcle werkkomitee het sy eerste werkstuk
reeds laat verskyn en vir kommentaar aan onder an
dere die AKDB en ons SKDB voorgelé. Die Dagbe
stuur van die SKDB het ‘n eie skriftellke kommentaar
aan hand van die AKDB kommentaar voorgelé en die
Predikant in Sinodale diens het dit ook mondelings
aan ‘n komitee voorgedra.

Na aanleiding van die kommentaar wat ingewin is,
word ‘n verdere werksdokument opgestel wat, na ons
verneem, ook vir kommentaar voorgelé sal word.

In bogenoemde eerste werkstuk figureer onder an
dere die volgende sake baie sterk:

5.1.3.2.1 Baie klem word gelé op die gemeenskap se
betrokkenheid by die lewering van die sogenaamde
welsynsdienste.

5.1.3.2.2 Die posisie wat die kerk tot dusver geniet
het ten opsigte van ‘n eie identiteit in die lewering van
sy barmhartigheidsdienste as vennoot van die staat,
is in die gedrang. Die kerk word net maar nog ‘n wel
synsvereniging.

5.1.3.2.3 Daar word self sover gegaan om te
suggereer dat die kerk sy barmhartigheidsdienste
aan gemeenskapsinstansies oorgee en ‘inclien hy dit
teologles kan regverdig omdaarmeevoortte gaanal
leen die kostes te dra.

5.1.3.2.4 As alternatief vir die kerk word die stigting
variArtikel 21 Maatskappye waardeur die Kerk in
samewerking met die gemeenskap sy dienste lewer,
voorgestel.

5.1.3.3 AANBEVEUNG

Die Sinode versoek die SKDB om op hoogte te bly
van die besinninge oor die welsynsbeleid en
strategie van die staat en om waar moontlik, in
oorleg met die AKDB, insette te maak en die
nodige aanpassinge te maak sonder prysgawe
van die kerkilke identiteit van one barmhartig
heidsdienste.

5.2 Riglyne vir die koördinering van die Barmhar
tigheidsdienste van die Ned Geref Kerk

5.2.1 Na aanleiding van die besluit van die Algemene
Sinode (AS 1986 Agenda bI 333 - 12.5.3.4 en Notule
bI 565 par 30 en 727 par 30) en die Sinode van die
Ned Geref Kerk in SA in 1987 is die volgende besluit
geneem: (Handelinge bI H83 par 2.1.5.2.1 en
2.1.5.2.2 en ook Skema bI 159 v - Bylae 3)

beginsels agter die Riglyne soos vervat in Bylaag 3,
reeds in die sinodale ressort van die Ned Geref Kerk
in SA toegepas word.

Die Sinode betuig in beginsel sy instemming met die
Riglyne en dra die praktiese uitvoering daarvan, vir
sover dit prakties moontlik is, aan die SKDB op.

5.2.2 Huidige situasie

5.2.2.1 Soos reeds genoem, word die beginsels soos
vervat in die genoemde Riglyne reeds in ons sinodale
ressort toegepas. In die meeste gevalle ondervind
ons weinig of geen probleme nie en is die samewerk
ing hartlik en spontaan.

5.2.2.2 Die felt bly dat die SKDB as kommissie van
die Sinode teenoor die Sinode (VgI Sinode 1987 Han
delinge bl H83 - par 2.1.5.2.3) en as promotorlig
gaam, waarvan die dienspunte “takke” is, teenoor die
staat aanspreeklik is vir wat by die dienspunte ge
beur.

5.2.2.3 Dit gebeur nou, en SKDB’s van ander sino
dale gebiede ondervind dieselfde, dat sommige be
heerrade ‘n elewillige weg opgaan wat in stryd is met
staatsregulasies en wat ook ernstige finansiële 1mph-
kasies het. Dit bring nie slegs verleentheid vir die
SKDB en kerk by die staat nie, maar ook ‘n mate van
antagonisme. En verder kan finansiële wanbeste
ding die SKDB en ook die Sinode in ernstige verleent
held bring.

5.2.2.4 ‘n Behoefte om die strukturering en koOrdine
ring van ons barmhartigheidsdienslewering op ‘n
meer vaste basis te kry, word oral oor aangevoeh. Dit
moet op so ‘n basis geskied dat ons nog Kerk bly,
maar ‘n kerk wat in ‘n staatsbesteh funksioneer.

5.2.2.5 Die aangeleentheid is op AKDB vlak aange
spreek. Die nodige stukke is opgestel. ‘n Beraad is
gehou saam met ‘n beraad oor ‘n bestuursstrategie.
(VgI par 4.2.1.2.1 en 4.2.1 .2.3hierbo) ‘n Omvattende
handleiding as righyn vir SKDB’s, word in die vooruit
sig gestel.

5.2.3 AANBEVEUNG

5.2.3.1 Die Sinode keur dii in beginseb goed dat
one huidige Artikel 21 Maatskappy, die Goeie
Hoop Behuisingsmaatskappy, se missie en be-
naming sodanig uitgebrei en verander mag word
sodat dii as promotorhiggasm die barmhartig
heidsdienste waarvoor statutére reg istrasie nodig
is, kan behartig.

5.2.3.2 Die Sinode dra dii aan die SKDB op om in
samewerking met die Permanente Regskommis
sie om:

5.2.3.2.1 Op die uitbreiding van die missie en die
herregistrasie van die GHBM in te gaan.

5.2.3.2.2 in big van die Riglyne van die AKDB ~Vgh
5.2.2.5 hierbo) en die staatsbebeid ‘n handleiding“Die Sinode neem kennis dat die meeste van hierdie
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daar te ste vir die strukturering en koördinering
van ons barmhartigheidsdienslewering,

5.2.3.2.3 Die resultate van 5.2.3.2.1 en 5.2.3.2.2
aan die Sinodale Kommissie of Moderamen vir fi
nale goedkeuring voor te lé wanneer daar duide
likheid oor die Welsynsstrategie en beleid van die
staat verkry is, met verslag aan die volgende Si
node. (Vgl 5.1.3.3 hierbo)

5.2.3.3 Die Sinode besluit om die status quo te
handhaal totdat die finale goedkeuring waarna in
5.2.3.2.3 verwys word, verkry is en versoek die
SKDB om in die gees van die besluit van die Si-
node van 1987 (Notule bi H83 par 2.1.5.2.3) die
nodige maatreëls te tref dat diens van ‘n hoe ge
halte gelewer word en die kerk nie in verleentheid
gebring word nie.

5.3 Befondsing van dienste

5.3.1 Die Algemene Sinodehetdievolgende besluite
geneem: (AS 1990 Notule bI 668 par 11.3)

S.3.1.1 Finansiële verantwoordelikheid

Die Algemene Sinode bevestig dit as sy beleid dat die
finansiële verantwoordelikheid vir barmhartigheids
dienste in konsentriese sirkels soos volg berus by

* eie voorsiening - dit is die primêre roeping van elke
persoon om na die beste van sy vermoë in/vir sy eie
behoeftes te voorsien (1 Tes 4:11; 2 Tes 3:10);

* gesin onderling - gesinslede is onderling verant
woordelik vir mekaar - nie slegs ouers vir hul kinders
nie, maar ook kinders vir hul ouers (1 Tim 5:8);

* Kerk (Christelike gemeenskap) - die gemeente as
onderlinge liefdesgemeenskap moet na mekaar om
sien (Hand 2:45; 4:32; Gal 6:10);

* gemeenskap - die vrywillige organisasie;

* staat (Rom 13:4, 6)

5.3.1.2 Finansiële teenprestasie

Die Algemene Sinode aanvaar dat vir enige diens
spontaan en vrywillig ‘n dankbaarheidsbydrae ont
yang mag word. Leiding of advies mag aan diegene
wat dienste ontvang en ‘n bydrae wil maak, gegee
word deur by inligting te verstrek oor wat die totale
barmhartigheidsdienste die kerk kos en/of wat die be
sondere diens wat die lid ontvang het, kos.

Dienste waarvoor ‘n finansiele teenprestasie verwag
kan word, kan moeilik gedefinieer word, maar dit
word geadviseer dat die volgende as leidraad kan
dien, te wete dienste

* wat normaalweg 00k elders teen ‘n (vaste) tarief
gelewer word;

* wat uitdruklik aangebied word met die vooraf uit
druklike en volledige kennisgewing dat ‘n teenpres
tasie verwag word, ens.

* Vir ander dienste, by vir die inrigtingversorging van
bejaardes, mag by opname selfs ‘n ooreenkoms met
hul (vermoënde) kinders aangegaan word.

5.3.1.3 Rentmeesterskap

Die Algemene Sinode het besluit dat die nakoming
van die kerk se aandeel aan die finansiële verant
woordelikheid vir die dienste langs die weg van ‘n be
sondere rentmeesterskap gevind moet word en be
sondere aandag moet aan die effektiewe fondse-aan
wending gegee word. Offervaardige liefde bly egter
die basiese bron wat by wyse van ‘n gesonde rent
meesterskap ontwikkel moet word. Daar moet der
halwe langs die hele linie van staat, gemeenskap,
kerk, gesin en individu sodanig verslag gedoen word
dat offervaardige liefde bevorder word.

5.3.2 AANBEVELINGS

5.3.2.1 Die Sinode vereenselwig horn in beginsel
met 5.3.1.1 tot 5.3.1.3 hierbo.

5.3.2.2 Die Sinode versoek die SKDB om hierdie
riglyne wat reeds tot ‘n hoe mate gevolg word in
samewerking met die verskiNende beheerrad e,
kerkvergaderinge en die staat ult te bou sodat ons
barmhartigheidsdienslewering goed sal verloop.

5.4 Die Diens van Barmhartigheid en die Ned
Geref Kerk

5.4.1 Die daarstel van ‘n boek met bostaande titel is
deur die AKDB, in opdrag van die Algemene Sinode,
onderneem. Hierdie boek is tydens die 1990 sitting
van die Algemene Sinode in ontvangs geneem. (Vgl
AS Notule bI 681 par 13.1.1)

5.4.2 Die Algemene Sinode het voorts oor hierdie
boek onder andere soos volg besluit: (AS 1990 No
tule bI 681 par 13.1.1.3)

Die Algemene Sinode versoek die sinodes dat hul
SKDB’s die publikasie sal gebruik in hulle dienslewer
ing en om voortgaande kommentaar aan die AKDB te
lewer vir oorweging by enige moontlike verdere uit
gawes.

5.4.3 AANBEVELING

5.4.3.1 Die Sinode voldoen aan die versoek van
die Algemene Sinode soos versoek in 5.4.2 en dra
die uitvoering daarvan aan die SKDB op.

5.5 Hantering van klagtes en nadelige gerugte

5.5.1 Dit gebeur in die gewone verloop van sake dat
nadelige gerugte verneem word aangaaride of selfs
klagtes ontvang word teen personeellede van kinder
huise en dat die departement dan twyfel of kinders na
die bepaalde inrigting verwys kan word solank só ‘n* wat deur verbruikers aangevra word;
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personeellid in diens is. Die AKDB het met die depar
tement skriftelik ooreengekom hoe daar op ‘n or
delike wyse aan sodanige klagtes of gerugte aandag
gegee kan word.

5.5.2 Genoemde ooreenkoms is aan die Algemene
Sinode voorgelé wat soos vo~g hieroor besluit het:
(AS 1990, Notule bI 669 par 12.2.1)

Die Algemene Sinode keur die volgende prosedure
handeling goed as riglyn vir die optredes deur ‘n
SKDB en die departement in gevalle waar die depar
tement ‘n kiag teen ‘n personeeNid van ‘n inrigting
ontvang of wanneer hul van nadelige gerugte teen so
‘n personeeNid verneem het.

5.5.3 Hierdie Riglyn vir prosedure van ondersoek na
klagtes en/of nadelige gerugte ten opsigte van senior
Kinderhuispersoneel’ word weergegee in die Notule
van die Algemene Sinode (1990) op bladsy 669.

5.5.4 Hierdie Riglyn is alreeds met goeie gevoig deur
ons SKDB gevolg.

5.5.5 AANBEVEUNG

5.5.5.1 Die Sinode keur die implementering van
die prosedure-riglyn genoem in 5.5.3 hierbo goed
en versoek die SKDB om dit onder die aandag van
die betrokke beheerrade, C M Rade en die
streeks- en dienskantore van die Departement
van Gesondheidsdienste en Welsyn te bring.

5.6 lnterkerklike hutpverlening

5.6.1 Die Algemene Sinode (1990) het die volgende
besluite geneem: (AS Notule bI 655 par 15.4.2)

5.6.1.1 lnterkerklike hulpverlening is ‘n normale dia
konia binne die liggaam van Christus maar mag nie
sending vervang of verd ring nie.

5.6.1.2 Kerkrade, ringe en sinodes moet kanale skep
waardeur ooreenkomste vir interkerklike hulpverle
ning binne die familie van Ned Geref Kerke aange
gaan kan word.

5.6.1.3 Sinodes behoortduidelike riglynevir ‘n beleid
van interkerklike hulpverlening neer te lé.

5.6.1.4 Die kundigheid en ervaring van sendingkom
missies op die terrein behoort erken en gebruik te
word.

5.6.1.5 Die Algemene Sinode neem met dank kennis
van die onderlinge finansiële hulpbetoon tussen die
kerke van die Ned Geref Kerkfamilie.

5.6.1.6 Die Algemene Sinode is bewus van haak
plekke en potensiele misverstande by sulke interkerk
like hulpbetoon by die gewer, by die ontvanger en in
die kommunikasieproses.

5.6.1.7 Die Algemene Sinode versoek sinodes dat in
terkerklike hulpbetoon voortgesit word volgens die

Bybelse voorbeeld en dat enige haakplekke doel
gerig Uk die weg geruim word.

5.6.1.8 Die Algemene Sinode besluit

* dat interkerkilke hulpverlening eintlik op die werks
terrein van die AKDB gelee is en gevoiglik hoofsaak
uk die verantwoordelikheid van die AKDB is;

* dat in hierdie hulpverlening met die AKSE saamge
werk word;

* om sinodes te versoek om hulle werk volgens hier
die riglyne te kan verdeel.

5.6.1.9 Die Sinode herbevestig sy standpunt dat die
Kerk kanale en strukture vir missionére diakonaat en
‘n barmhartigheidsdiens oor grense heen behoort te
ontwikkel (KS 58) en doen ‘n beroep op ringe en ge
meentes om op plaaslike vlak hieraan ernstig aandag
te gee. (AS 1990 Notule bI 663 par 1.28.2.2)

5.6.2 Die Sinodale Kommissie het tydens sy ver
gadering in Oktober 1989 soos volg besluit: (Notule
bI 20 par 4.5.6.2.2.4)

‘Die wyse van finansiële hulpverlening aan die suster
kerke word verwys na die SSK en SKDB om in same
werking met die Kommissie vir Toesig en Kontrole ‘n
weg te vind waarop hierdie hulp geëvalueer en
toegeken kan word sodat dit nie meer deel vorm van
die begroting van die 55K nie.’

5.6.3 Die SKDB, SKG en Toesig en Kontrole het die
samesprekinge, ten tye van die opstel van die ver
slag, nog nie afgehandel nie. Die verslag sat hopelik
betyds gereed wees vir die sinociesitting.

5.6,4 AANBEVEUNG

5~6,4.1 Die Sinode neem die verslag wat die
SKDB en SSK in samewerking met die Kommis
sie vir Toesig en Kontrole opgestel het in behan
deling.

5.7 Aanmeldingsbeleid

5.7.1 Die Algemene Sinode (1990) het die volgende
besluite geneem: (Notule bl 667 par 9.2)

5.7.1.1 Die Algemene Sinode aanvaar BYLAE A - AS
1990 - 9.1 (“Aanrneldingsbeleid van die Algemene
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid ten op
sigte van Maatskaplikewerkdienste en lnrigtings”) as
Aanmeldingsbeleid vir die NG Kerk se Barmhartig
heidsdienste en dra dit aan die AKDB opom SKDB’s
te begelei in die implementering daarvan. Dit bevat
onder andere

5.7.1.1.1 die uitgangspunt dat die gemeentesen
triese dienste onder leiding van die ampte ‘n kerklike
diens is, primer gerig op die lidmate van die Ned
Geref Kerk, dog nie uitsluitllk nie;

5.7.1.1.2 dat skriftelike ooreenkomste aangegaan
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word tussen die beheerinstansies van die dienste en
die persoon wat horn vir diens aanmeld - en dat so ‘n
ooreenkoms ook ‘n reeling ten opsigte van ‘n finan
siële teenprestasie mag insluit;

5.7.1 .1.3 dat skriftelike ooreenkomste aangegaan
mag word met ander kerkverbande of lidmate van
ander kerke vir dienslewering deur die Ned Geref
Kerk en dat sO ‘n ooreenkoms ook ‘n reeling vir die
lewering van ‘n finansiële teenprestasie mag insluit;

5.7.1.1.4 dat waar sulke ooreenkomste nie aange
gaan word nie, die Ned Geref Kerk se dienste beperk
mag word tot ‘n ingryping in ‘n krisissituasie.

5.7.1.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB
op om SKDB’s te begelei (selfs met voorgeskrewe
vorms) om sorg te dra dat uniforme ooreenkomste
aangegaan sal word met die voorbehoud dat elke
SKDB na gelang van omstandighede sal besluit oor
die verwagte teenprestasies

5.7.1.3 Die AKDB ontvang opdrag om te sorg vir die
nodige meetskale vir die SKDB’s ten opsigte van (1)
sakevragte insluitende voorkomings ontwikkehngs
en terapeutiese dienste en (2) inrigtingsversorging

5.7.2 AANBEVELING

5 7 2 1 D~e Sinode neem net kennis van hierche
aanmeldingsbeleid in hg van die feite verstrek in
5.1.3.2 hierbo en inkorporeer die aangeleentheid
in die opdrag aan die SKD8 en Permanente Regs.
kommissie soos gestel in 5.2.3.2 hierbo vir ver
werking en opname

6.ALGEMEEN

6.1 Kanselruiling met die oog op Diens van Barm
hartigheid

6.1.1 Die volgende mosie het voor die Sinode van
1987 gedien:

Die Sinode besluit dat ringskanselruiling in belang
van die Diens van Barmhartigheid en die Sending nie
meer verpligtend sal wees nie, en versoek die Ty
delike Regskornmissie om die nodige wysiginge in
die Bepalinge (veral 53.3.5 en 54.3.3) te ondersoek.

Die mosie was vanweë tegniese redes nie ontvanklik
nie. (Handelinge 1987- H83 en H173)

6.1.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit:

6.1,2.1 Dat ‘n Sondag vir die Diens van Barmhar
tigheid deur die ring bepaal sal word by welke ge
leentheid die saak van Diens van Barmhartigheid
aandag sal geniet.

6.1.2.2 Dat die verpligte kanselruiling verval en
S~..c. CLcLL

6.1.2.3 Dat bogenoemde verwys word na die ~y
ctellke Regskommissie ten einde die betrokke Be
pallnge en Reglemente dienooreenkomstig te
wysig.

Die kommissie vertrou dat hy hiermee voldoende ver
slag gedoen het van sy werksaamhede sedert die vo
rige sinodesitting.

Die kommissie bid die Sinode die seen van die Here
toe.

Lede van die kommissie:

D R Pepler (voorsitter), J Esterhuizen, W Viljoen,
A J Lintveldt, N E Louw, J P Steyl, L R Kruger,
P J Botes, P B Voigt, D F le Roux, P J Roodt,
S McCarthy, P de Bruyn, H A Mouton, H H Voll
graaff (ondervoors), F F J Brand, S E Dippenaar,
E Theron, J Nel, G 0 Muller, G S Boshoff,
R B T Rens, J J U Henri, S J Heroldt, G D Griesel,
M Eloff (mev), A Bestbier, C S Roberts (sekretaris)
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A6. VERSLAG VAN D~E S~NODALE KOMM~SS~E V~R D~E ERED~ENS

Geagte voorsitter, broers en susters

U kommissle wil graag soos volg oor sy werksaam
hede versiag doen:

1. OPDRAGTE VAN DIE SINODE 1987

Daar was geen spesifieke opdragte van die Sinode
nie.

2. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 1990

2.1 Sake vir kennisname

2.1.1 Die goedkeuring van ‘n nuwe formulier vir vol
wassedoop en belydenisaflegging (Verslag 3.1.2)

2.1.2 ArL48.4.2 van die Kerkorde word verander
om as volg te lui:

Met die oog op die verkondiging van die voile raad
van God moet die prediking deurgaans voile reg aan
die kerkilke jaar en die beIydenisskrifte laat geskied
(versiag 13)

2.2 Sake vir verdere besinning:

2.2.1 Die opstel van ‘n korter formulier vir die ge
bruik by meer frekwente viering van die nagmaal,
waarin verskillende fasette apart beklemtoon kan
word.

2.3 Sake wat in die praktyk gebring moet word

2.3.1 Die skepping van die regte atmosfeer in die
erediens (Versiag punt 4).

* Aangesien die atmosfeer wat in die erediens heers
so ‘n belangrike faktor is in die kommunikasie van die
Woord en in die ontmoeting tussen God en ge
meente, spreek die Sinode horn enersyds uit teen ‘n
stemming wat in die erediens ingecira word vanuit ‘n
sug na ‘n beslis-ongereformeerde geloofsbelewing.
So word dikwels ‘n oppervlakkige konsertagtige
stemming ingedra waarin die egte Bybelse liturgiese
norme en styl verloor word, Andersyds word kerk
rade en veral liturge ernstig opgeroep om die skep
van die regte atmosfeer van feestelikheid, ontmoet
irig met en aanbidding van God, vreugde en oorwin
fling, as ‘n taakte beskou wat net soos die inhoud van
die verkondiging, met toewyding en versigtige be-
planning benader moet word.

* Ten einde kerkrade rneer bewus te maak van hier
die aspekte van eredienskommunikasie, behoort die
studiestuk oor atmosfeer in die erediens by ‘n
broederlike onderhoud en/of ander geleenthede
deeglik bespreek te word.

2.3.2 Liturgiese kreatiwiteit moet bevorder word
(Versiag punt 5)

gesonde en verantwoordelike kreatiwiteit in die ere
diens en prediking

* Om gesonde kreatiwiteit in die liturgie te bevorder,
moet ‘n groter mate van liturgiese vryheid aan ge
meentes gegun word, maar met die veronderstelling
dat daar sekere hoekstene is wat vasstaan en oral in
alle gemeentes steeds die grondslae van die erediens
moet uitmaak.

* Ten einde bogenoemde uitgangspunt praktiese
gestalte te gee en duidelike riglyne oar die implemen
tering daarvan te voorsien, word dit aan die betrokke
kommissie opgedra am by ‘n volgende hersiening
van die Handboek vir die Erediens, hierdie beginsels
en werkwyse op ‘n verstaanbare en duidelike manier
uiteen te sit. intussen moet ‘n voorligtingstuk in ‘n
goedkoop formaat aan gemeentes beskikbaar gestel
word. Hierin kan ook ander materiaal waarop besluit
word, opgeneem word.

2.3.3 Vernuwing van die erediens met besondere
verwysing na die piek van die kind in die erediens
(Versiag 6 van Ad hoc-kommissie)

* Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met die
riglyne in die versiag van die ad hoc-kommissie vir die
vernuwing van die erediens met die oog op kinders.

* Die Algemene Sinocle versoek sinodes, ringe en
kerkrade om binne die voigende jaar ‘n geleentheid
te skep (broederlike onderhoud, kursus, konferensie
ens.) waar elke faset van hierdie versiag deeglik be-
handel kan word.

* Die Sinode versoek leraars, kerkrade en ringe om
die riglyne in hierdie verslag doelgerig en met groot
ems in werking te stel.

* Teologiese fakuiteite word versoek om hierdie rig
lyne in die opleiding van predikante in ag te neem.

* Die Algemene Sinode beskou die ouer as die sleu
telfiguur in die gadsdienstige (en daarom oak iltur
giese) opvoeding van kinders.

Alle ouers word hiermee opgeroep am gedurig oar
die erediens met hulle kinders in gesprek te tree.

* Kerkrade word versoek am maniere te bedink en te
implementeer waarvolgens ‘n wisselwerking tussen
huisgodsdiens en erediens bewerkstellig kan word.

2.3.4 Verband tussen erediens en gemeentebou
(Versiag punt 8)

Die verslag ward as riglyn vir kerkrade deurgegee.

2.3.5 Dankoffers in die erediens (Versiag punt 9)

* Die Sinode beklemtoan dat die gee van dankoffers
‘n aanbiddingshandeling is en dat dit dus steeds ‘n in
tegrale deel van die erediens behoart te vorm.* Die Sinade beklemtoon die nôodsaaklikheid van ‘n
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* Terwyl die daad van dankoffers so maklik kan ver
viak en ontaard tot ‘n blote kollekte wat opgeneem
word, behoort kerkrade teen die gevaar te waak en
die gemeente steeds voor te hg oor die ware aard van
die dankoffers.

* Die gee van dankoffers is ‘n belydenisdaad en ook
‘n simbohiese daad. Wie sy dankoffer bring, erken
God se heerskappy oor sy ganse lewe. Wie sy dank-
offer in die erediens aan die Here wy, Wy simbolies
daarmee ook sy hele lewe.

* Die bring van dankoffers na die eredienste en veral
na die nagmaal, is Skriftuurhik verantwoord. Dit be
hoort steeds aangemoedig te word.

*Ewe..eens is die insamehing by die huise van hidmate
00k Skriftuurhik. In die geval word aanbeveel dat by
minstens een sentrale geleentheid soos ‘n dankfees
lidmate self ‘n spesiale offer na die erediens bring om
lets meer te belewe van die geestehike betekenis van
die gee van dankoffers.

* Die gesindheid waarmee dankoffers gebring word
bly van deursiaggewende belang. Steeds moet die
gemeente opgeskerp word om aan die Bybelse eise
van dankbaarheid, vreugde en blymoedgheid te
beantwoord.

2.3.6 Kerksang en musiek (verslag punt 6)

* Die Algemene Sinode beklemtoon die belang
rikheid van gesonde spanwerk tussen hiturg en orrehis
vir die beplanning van sinvohie eredienste en die
geestehike welsyn van die gemeente.

* Die Aigemene Sinode versoek Sinodale Kommis
sies vir die Erediens om huhle daarvoor te beywer dat
gespreksgeleenthede tusssen predikante/teoloe en
orrehiste/kerkmusici voortdurend gereel word om so
doende saam te soek na onderlinge begrip vir me
kaar se beskouinge en te strewe na eensgesindheid
en goeie samewerking ter while van die eer van God

* Ouers, ieraars, orrehiste en kerkrade word versoek
om musikaal begaafde gemeentekinders aan te
moedig om reeds in huhie hoërskooljare te begin met
orreistudie. Kerkrade moet dit ook van hulle kant af
moonthik maak deur die orrel beskikbaarte stel vir on
derrig- en oefendoeleindes.

* Die Algemene Sinode versoek kerkrade om, waar
moonthik kielner of groter beurse/lenings aan voor
nemende musiekstudente binne gemeenteverband
toe te ken spesifiek met die oog op orrelstudie.

* Die Algemene Sinode versoek sinodale kommis
sies vir die Erediens om huNe te beywer daarvoor dat
die kerksang en musiek binne hulle gebied daad
werkhlk bevorder word byvoorbeeld deur die reel van
kerksangfeeste waarby die jeug intensief betrek
word.

2.3.7 AANBEVEUNGS

Die Sinode versoek:

2.3.7~1 Kerkrade om spesiahe pogings aen te
wend om kennis van en hiefde vir die kerkhied in
besonder by die jeug, aan te moedig, veral met
die oog op die behoud van die kerkhhed binne en
buite die erediens;

2.3.7.2 Prof G G CilHe, mnr H P van der West~
huizen en ds K B Gericke om ‘n Kerksangfees te
hnisieër in die sinodale gebied (Versiag punt 15)

2.3.7.3 Ringe se subkommissies vir die Erediens
om in hulle ehe gebied inishatief te neem vir die
reel van sodanige feeste,

2.3.8 Vergoeding van orrehiste (versiag punt 15)

* Die Sinode wys kerkrade daarop dat hulbe orreliste
volgens ‘n behoorhike dienskontrak aangestel be
hoort te word en bihlik volgens kwalifikasies vergoed
moet word. Riglyne en aanbevelings wat deur die
kommissies aan alle kerkrade gestuur is, moet sover
moonthik by die vasstelling van ‘n orrelis se salaris na
gevoig word

2.3.9 Proefbundel van nuwe Psalms (verslag Her~
sieningskommissie)

* Die Algemene Sinode neem kennis van die aan
gebode Proefbundel met nuwe Psalms en beveel dit
aan vir gebruik in die kerk om so uitgetoets te word
na hulle bruikbaarheid en singbaarheicl.

* Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep op
predikante, kerkrade en orreliste om ables in huhle ver
moe te doen om die sing van die Psalms te bevor
der.

* Die Algemene Sinode besiubt dat die proefbundeh
met nuwe psalms in die mees ekonomiese formaat
moontlik uitgegee sal word.

* Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om
met die uitgewer van die bundel die moontlikheid te
onderhandel van ‘n pakket van transparante met
proefpsaims vir gebruik op die oorhoofse projektor.

2.310 Hantering van studiestukke van die Kom~
missie vir die Erediens

* Die Algemene Sinode versoek die sinodes en
speshfiek die huidbge afgevaardigdes van die sinodes
na hierdie vergadering om die inhoud van die
goedgekeurde studiestukke doelgerig by relevante
kommissies, studiegroepe, broederkringe, ens., as
onderwerpe vir bespreking voor te lé.

3. AKTIWITEITE VAN DIE KOMMISSIE

3.1 Kontak met ringe

Sinodaie besluite oor liturgiese aangeleenthede soos
die ingebruikneming van die nuwe Formulierboek,
van die nuwe Proefsangbundel en bepalinge in ver
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band daarmee is op ‘n gereelde basis aan ringe en
predikante deurgestuur.

3.2 Werkswinkeis en kursusse Lv.m. Uturgie

Die kommissie het na onderhandeling met die Direk
teur van BUVTON besluit om voortaan alle werkswin
kels en kursusse in liturgiek in samewerking met en
deur BUVTON aan te bled. Die kundigheid, ervaring
en infrastruktuur wat die Buro het, maak dit moontlik
om die kursusse professioneel aan te bied. Boonop
word ‘n beter vorm van die noodsaakUke integrasie
van kursusse in die sinodale gebied bereik. Die vol
gende kursusse is gehou of word beplan:

3.2.1 Drie kursusse oor die aanddiens is gehou in
1987, 1988 en 1989;

3.2.2 Een kursus oor variasie in die erediens is
gehou in 1990;

3.2.3 Een kursus oor die erediens as fees is gehou
in 1990;

3.2.4 Een kursus oor kerkmusiek en kerksanglei
ding word beplan vir 1991;

3.2.5 Die hulp wat die kommissie op hierdie wyse van
BUVTON gekry het, was van groot waarde. Hierdeur
kon die kommissie op ‘n meer wetenskaplike wyse sy
kursusse programmeer asook van die waardevolle
infrastruktuur van BUVTON gebruik maak. Ander
kommissise van die Sinode sou goedskiks van hier
die werkwyse gebruik kon maak.

4. KERKORRELISTEBEURSE UIT NALATENSKAP
- J.C. COETZEE

Die Sinociale Kommissie vir Fondse het ult hierdie na
latenskap ‘n bedrag van R5 000 per jaar bewillig vir
beurse aan orreistudente. Sn samewerking met die
konservatorium vir Musiek aan die Universiteit van
Stellenbosch is ‘n ooreenkoms en keuringsprose
dure vasgestel waarvolgens 3 orrelbeurse per jaar
aangebied word. Die eerste studente het hulle
beurse in 5990 ontvang.

5. RASIONALISASIE EN VOORTBESTAAN VAN
HIERDIE KOMMISSIE

Volgens besluit van die Sinodale Kommissie word
hierdie kommisie voortaan ‘n s~bkommissie van die
nuwe Sinodale Kommissie vir Sending en Evangeli
sasie. Die Kommissie vir die Erediens meen dat cit
goed sat wees as die titurgiese aangeleenthede ge
sien word as ‘n deet van die totale gemeentebedien
ing en nie soos in die verlede as ‘n aparte werksaam
held nie. Ons wys net daarop die Algemene Sinode
van 1990 aanbeveel het dat die Algemene Erediens
kommissie ‘n subkommissie word van die Algemene
Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening (in on
derskeiding van die Algemene Sinodale Kommissie
vir die Sending en Evangelisasie). Hierdie subkom
missie bestaan ult dosente in die liturgiek en uit ver
teenwoordigers van die sinodes wat nie deur die

dosente verteenwoordig word nie

5.1 AANBEVEUNG

Indien die Sinode bogenoemde besluit van die Si
nodale Kommissie sou handhaat en die Sinodale
Eredienskommissie vervang word met ‘n sub
kommissie van ‘n groter Gemeentebedienings
kommissie, moet hierdie subkommissie bestaan
ult drie lede van die Sinode en drie kundiges op
die gebied van die liturgie. Die subkommissie be
hartig afle sake rakende die erediens en doen ver
slag hieroor aan die GemeentebedieningSkOm
missie waarop die voorsitter en skriba van die
subkommissie ampshalwe dien.

6. AANBEVELINGS, WENKE EN NAVRAE VAN
RINGE

6.1 Algemeen

Die kommissie is dankbaar vir die positiewe reaksie
van die ringe. Hierdie verslag is dan ook hier en daar
verander as gevoig van voorstelle wat ontvang is.

6.2 Die Kerklied

Die meeste kommentaarwat van ringe ontvang is, het
te make gehad met die formaat, aard en samestelling
van die Proefbundel vir Psalms. Al hierdie wenke en
voorstelle is deurgestuur na die Subkommissie vir die
Psalmhersiening.

6.3 Die singbaarheid van liedere

Die (on)singbaarheid van liedere bly steeds ‘n saak
wat die gemoedere gaande maak. Die kommissie is
van oordeel dat dit daar beswaarlik objektief vasge
stel sal kan word of ‘n lied singbaar is of nie. Daar is
ook ‘n erfenis wat nie sonder meer uit ons Siedereskat
mag verdwyn net omdat dit moeilik sing nie. Ander
syds sat dit dalk goed wees om ‘n aanduiding te he
van watter liedere geen aftrek kry nie. Hiermee kan
die ringe se subkommissies die SKE behulpsaam
wees.

6.3.1 AANBEVELING

Die Sinode versoek ringe se Subkommissies vir
die Erediens om ‘n ondersoek in die ring te doen
en ‘n Sys saam te stel van Iledere uit die Gesange
boek, die Jeugsangbundel en Sing Onder Mekaar
wat glad nie gebruik word nie, omdat dit as te
moellik ervaar word.

Hierdie lys moet die skriba van die Subkommissie
vir die Erediens bereik voor Desember 1993 sodat
dit aan die Algemene Eredienskommissie
voorgelé kan word.

6.4 KURSUSSE OOR LOFPRYSING

Die kursusse oor Lofprysing wat in die sinodale ge
bied aangebied word, het onder die aandag van die
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kommissie gekom. Die kommissie is besig om meer vir Gemeentebediening Gods rykste seen toe.
inhigting in te win en sal by die sinodesitting kortliks
daaroor verslag doen. Lede van die kommissie:

Hiermee lewer hierdie kommissie sy laaste versiag B A Muller ~voorsitter), G G Cillie, K B Gericke,
aan die Sinode wat hy altyd probeer dien het. Hy C Heys, N J Marais, H P van der WesthUizen,
wens die Sinode en die nuwe omvattende Kommissie S W van Wyk (skriba)
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A7 VERSLAG VAN D~E HUGENOTE~KOLLEGE

Geagte voorsitter, broers en susters

1. SKAKEUNG MET ‘N UN1VERSITEIT

Na ‘n tang proses van onderhandeling is ‘n same
werkingsooreenkoms met die Universiteit van Suid
Afrika gefinaliseer. Die diploma- en graadopleiding
wat in terme van die ooreenkoms by die Kollege
aangebied word, word deur die Universiteit vir die
toekenning van sy diplomas en grade erken. As ver
dere uitvloeisel van die ooreenkoms is die verkryging
van staatsubsidie deur die Kollege op ‘n vaste en
meer voordelige basis beveilig.

2. SKAKEUNG MET MINNIE HOFMEYR-KOL
LEGE

Pogings is aangewend om dit moontlik te maak vir
studente van die Minnie Hofmeyr-Kollege wat daar
voor kwatifiseer om via die Hugenote-Kollege in te
skryf vir graadkursusse by die Universiteit van Suld
Afrika. Die pogings was egter nie geslaagd nie.

3. RASIONAUSERING

Die Kollege het die geleentheid gehad om voorleg
ginge aan die Rasionaliseringskommissie van die Al
gemene Sinode te maak. Ten spyte daarvan dat die
Kollege om, vir hom, gewigtige redes sterk gepleit het
vir die behoud van die band met die Algemene Si
node, het die Rasionaliseringskommissie aanbeveel
dat die Hugenote-Kollege ‘n werksaamheid van die
Sinode van Wes-Kaapland sal wees, met bepaalde
waarborge ten opsigte van finansiële verantwoorde
tikheid en toegang van die Hugenote-Kollege tot al
die sinodes van die Kerk met die oog op bekendstel
ling, studentewerwing, fondsinsameling en fasiliteite
vir praktykopleiding.

Die Algemene Sinode het die saak terugverwys na ‘n
ad hoc-komitee bestaande uit die lede van die engere
Rasionaliseringskommissie, die Moderatuur van
Wes-Kaap en twee lede van die Kotlegeraad, vir ver
stag aan die volgende Algemene Sinode. Dit
beteken dat die status quo intussen behou word.

3.1 AANBEVELING

Die Sinode verleen sy steun aan die versoek van
die Hugenote-Kollege om sy band met die Al
gemene Sinode te behou.

4. OPNEEM VAN STUDENTE UIT ANDER BE
VOLKINGSGROEPE

Op versoek van die Kollegeraad het die Algemene Si-
node besluit dat persone uit alle bevolkingsgroepe
wat aan die Raad van die Hugenote-Kollege se toela
tingsvereistes voldoen, as studente tot die Kollege
toegelaat word.

As uitvloeisel hiervan is die eerste 12 bruin studente
vir toelating in 1991 gekeur.

5. FINANSIES

5.1 Algemeen

Die Kollege se finansiele posisie het groottiks ver
beter as gevoig van die beter subsidietoewysing wat
via Unisa van die staat ontvang word. Opgehoopte
tekorte is uitgewis en reserwes word opgebou.

5.2 Studentegelde

Noodsaaklike opwaartse aanpassings in studente
gelde word gereeld jaarllks aangebring. Desnieteen
staande is dit nog steeds goedkoper vir’n student om
by die Hugenote-Kollege te studeer as wat die geval
is met vergelykbare kursusse by naburige universi
teite.

5.3 lnkomstebronne

‘n Ontleding van die verhouding tussen die inkomste
bronne vir die ~rni~ rekening soos begroot vir
1990 kan persentasiegewys soos volg weergegee
word:

Staatsubsidie
Studentegelde
Kerklike Bydraes:
(Algemene Sinode,
en Verenigings)
Ander

(Die syfers tussen hakies is die werklike syfers vir
1987).

Die koshuisrekening is hoofsaaktik op die losiesgelde
van studente aangewys.

5.4 Beurse en tenings

Geld vir beurse en lenings aan ons studente word
hoofsaalik verkry uit fondsinsamelings deur die Direk
teurvan Ontwikketing, renteop beleggings, erflatings
en direkte bydraes van individue en instansies.

Die volgende bedrae is in 1990 aan studente
toegeken (met 1987 se bedrae in hakies):

Beurse: R 85 200 (A 23 450)
Lenings: R21&BcXl LBJ04040~l
TOTAAL: fl30400fl .Q3i2L490).

6. STUDENTEGETALLE

Die jaar 1990 is begin met 308 studente en afgesluit
met 294. Vir 1987 was die vergelykbare syfers 289
en 256.

71.23%
20,65%

(50%)
(29,5%)

Kommissies
7.80% (16,3%)
0,32% (4,2%)
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Die getalle vir 1990 was soos volg versprei: aanduidings dat die afgestudeerdes van die Kollege
goeie aansien geniet.

DiplQma ~raad Thtaal
Maatskaplike Werk 8. ANDER AANBIEDINGE EN ONDERNEMINGS

Eerstejaars 57 37 8.1 Hugenote-Bybelinstituut
Tweedejaars 33 33 66
Derdejaars 19 26 45 In samewerking met Bybelkor word korresponden
Vierdejaars 33 25 58 siekursusse op ‘n stewige akademiese vlak aange

bied. Die kursusse word goed ondersteun.Honneurs
/Senior Diploma 2 8.2 Gemeentelike saakgelastigdes
Magister
(MDiac.) ‘n Tweejarige korrespondensiekursus vir gemeente

like saakgelastigdes word vanaf 1989 aangebied.
144 J.2~ 21a Die eerste vyf studente het aan die einde van 1990

Jeugwerk hulle studies suksesvol voltooi.

Eerstejaars 7 8 15 8.3 Taalverwerwing
Tweedejaars 5 4 9
Derdejaars 2 2 4 Kursusse in swart tale word landswyd volgens die
Honneurs bekende Brewster-metode aangebied.
/Senior Diploma 1 1 2

8.4 Hugenote Sentrum vir Gemeenskapsd~ensMagister
(M.Diac.) 2 2 Die Kollege beheer hierdie sentrum wat diens lewer
Doktor (D.Diac.) —1 _1 aan die plaaslike gem~enskap en terselfdertyd ge

leentheid vir praktika in gemeenskapswerk en vir na
vorsing aan die Kollege bied. Die werk word in
samewerking met Landelike Stigting gedoen. ‘n Vol.-

Sending tydse ontwikkelaar is in diens.

Honneurs 9. GEESTELIKE LEWE VAN STUDENTE
/Senior Diploma 1 - 1
Magister Die geestelike lewe van die studente van die Kollege
(M.Diac,) is oor die algemeen gesond. Deelname aan die

kerklike lewe, die ACSV, sendingaksies, straatwerk,
kampe en stranddienste getuig hiervan.

7. AFGESTUDEERDES

Met seënwenseAfgestudeerdes het oor die algemeen redelik vinnig u broeder in Christus
aanstellings bekom, veral in maatskaplike werk.
Daar is egter aanduidings dat die mark vir maatskap- p R van Dyk (Rektor)
like werkers aan die verander is, veral vanweë bev
riesing van paste in die Staatsdiens. Daar is sterk
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A8 KOMMISSIE VIR DIE KOÔRDINERING VAN DIE ~NDIENSOPLEIDING
VAN ALLE AMPTE

Geagte voorsitter, broers en susters net van Buvton ontvang.

U kommissie doen graag soos voig versiag: ‘n Program vir die koordinering van die predikante in
sinodale dierts se besoeke aan ringsittings is opge

1. KONSTITLJERING steL

Na die vorige Sinode het die kommissie op 8 Fe- 3. RASIONALISASIE
bruarie 1988 tydens ‘n teo~ogiese dag te Stellen
bosch gekonstitueer. Verteenwoordigers van vyf Si- Op aanbveveNng van die Kommissie vir Rasionali
nodale kommissies was teenwoordig. sasie het die Sinodale Kommissie tydens sy vergade

ring in 1989 hierdie kommissie afgeskaf.
2. FUNKS~ONERING

Met seënbede
Die onderskeie kommissies is versoek om hulle jaar
programme aan die skriba van die kommissies te Voors : C J Lamprecht
stuur sodat die dagbestuur daarvolgens koördine- Skriba: M R Heyns
rend kan probeer optree. ‘n Jaarprogram vir 1989 is
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A9 VERSLAG VAN D~E S~NODALE KOMM~$S~E VRR ~NUG1iNG

Geagte voorsitter, broers en susters

U kommissie het die eer en doen graag versiag van
sy werksaamhede sedert die Sinode van 1987:

1. Vanweë die aanbevelings en riglyne van die
Rasionaliseringskommissie word slegs die sake
geopper wat direk vir die Sinode van belang is. Ver
dere inligting is by die lnligtingskantoor besxikbaar
vir instansies en persone wat belang mag stel.

2. Die Sinodale Kommissie vir lnligting word saam
gestel kragtens Bep 35.9.1. Volgens ooreenkoms
het die sinodes van Oos- en Noord-Kaapland die reg
om elk tot twee verteenwoordigers in die Kommissie
te benoem. (Bep 35.9.1) Weens veral finansiële
redes benoem hierdie sinodes tans slegs een per-
soon per Sinode t w ds M C Steyn (Oos-Kaapland) en
ds M H Heyns (Noord-Kaapland). Hierdie sinodes
lewer jaarliks ‘n finansiële bydrae tot die instandhoud
ing van die lnligtingsburo.

3. OPDRAGTE VAN SINODE VAN 1987

Geen bepaalde opdragte is gegee wat uitgevoer
moes word nie.

4. INLIGTING (Vgl RegI 8.3)

4.1 Versameling en beskikbaarstelllng van mug
ting

4.1.1 Dit is aan die Direkteur opgedra ‘om betrou
bare inligting te versamel en beskikbaar te stel aan
gaande die Ned Geref Kerk in SA en ander meewer
kende sinodes oor hulle werksaamhede ... (en) om
die lidmate van die Kerk en die algemene publiek stel
selmatig in te hg omtrent die besluite van die kerkver
gaderinge met betrekking tot sake van aktuele be
hang’ (Regh 8.2)

4.1.2 Hierdie opdrag word uitgevoer deur, o a, wan
neer moonthik, die jaarvergaderings van sinodale
kommissies sowel as die belangrikste kerkhike ver
gaderings byte woon en huh sakelyste en vershae na
te gaan.

4.1.3 Nuuswaardige berigte word deur middel van
Die Kerkbode, Inter Nos, die pers, radio en TV en
spreekbeurte wat die Direkteur waarneem, be
skikbaar gestel.

4.2 Liassering van berigte en sinodahe besluite

4.2.1 Die werksaamhede in die lnhigtingsburo is van
so ‘n aard dat inhigting vinnig op aanvraag beskikbaar
moet wees. Die talle tydskrifte en koerante wat ont
yang word, word noukeurig nagegaan en ahleter sake
beriggewing oor kerkhike, godsdienstige, leerstelhige
en aktuele sake word sistematies geliasseer. Baie
persone (by leraars, navorsers, studente e a) maak
van hierdie knipsels gebruik.

4.2.2 Daar word steeds voortgegaan met die indek
sering van sinodale beshuite en aktuehe artikels wat in
Die Kerkbode verskyn. Dit stel die lnhigtingsburo in
staat om navrae vinnig te beantwoord.

4.3 Inter Nos

4.3.1 Van oor die hele wêreld word kerkhike, gods
dienstige e a tydskrifte, inligtingstukke en nuusbriewe
by die Inhigtingsburo ontvang. Berigte uit hierdie
tydskrifte, asook uit die van kerke en Instansies in
Suider-Afrika, word vertaal en in Inter Nos, met erken
fling, oorgeneem ten einde as venster te dien vir ‘n
bhik op kerkhik-godsdienstige gedagtes, debatte en
strominge vanoor die hele wêreld. Donasies van
kerkrade, Vrouedienste en individue is onontbeerhik
en word groothiks aangewend om op hierdie nuus
blaaie in te teken.

4.3,2 Inter Nos, ‘n kwartaalhikse nuusblad, word
gratis versend aan al die predikante in die sinodale
gebiede van Wes-, Oos- en Noord-Kaaphand, predi
kante in ander werkkringe en die dosente van teoho
giese inrigtings van die Ned Geref Kerk. Tahhe Ieraars
van ander sinodale gebiede is ook intekenaars, sowel
as ‘n aansienhike aantah hidmate. Die intekengehd vir
hierdie persone is ‘n nominale R1O,00 per jaar.

4.3.3 Buitelandse kerkhike en godsdienstige berigte
wat vir die breër kerkhike pubhiek van bebang mag
wees word gereehd onder “Nuus uit die Buiteband’ in
Die Kerkbode gepubhiseer.

4.3.4 pie nuusbrief Christus vir ons Joodse Buur
man’ word steeds saam met Inter Nos versend. Dit
bring ‘n besparing in posgehd mee.

4.4 Kerklike nuus oor Radio

4.4.1 Daar word weekhiks per teheks aan die SAUK in
Johannesburg kerkhike berigte uit die sinodahe ge
bied wat van breër belang mag wees, gefaks. Dit
shuit die beroepenuus in.

4.4.2 Die Direkteur reel vir persone om onderhoude
te voer met die SAUK vir kerkhik-godsdienstige pro
gramme. Onderhoude vir die radio word ook van tyd
tot tyd met die Direkteur gevoer. Sodoende word
inhigting i v m die Kerk en kerkilke werksaamhede
Iandswyd bekend gesteh.

4.5 hnligtingskonterensies

4.5.1 Die vohgende inhigtingskonferensies is in die
reses gehou:

4.5.1.1 In Kaapstad oor: Die Beraad van die Ned
Geref Kerkfamihie in Vereeniging en die besluite van
die Algemene Sinodale Kommissie wat daarop ge
voig het. (14 April1989). Sprekers: Prof D A du Toit
en dr D J Hattingh.
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4.5.1.2 In Kaapstad oor: Die Bedreiging van die
moderne Okkultisme. (23 Julie 1990). Spreker: Dr
W J Ouweneel (Nederland).

4.5.1.3 In Kaapstad oor: Besluite van die Algemene
Sinode en die Rustenburg-beraad. (21 November
1990). Sprekers: drr D J Hattingh, F Gaum en ds J
van der Westhuyzen.

4.6 Bekendstelllng van Christenboek

4.6.1 Die opdrag om die saak van die Christenboek
en tydskrif deur bekendstellings en aanhalings te
dien” (RegI 8.3.6) is uitgevoer deur gereeld in Inter
Nos hieraan publisiteit te verleen en bekendstellings
te doen:

4.6.1.1 van nuwe publikasies van die N G Kerk-Uitge
wers, Lux Verbi en Waterkant-Uitgewers;

4.6.1.2 van nuwe kursusse wat deur Bybeikor be
skikbaar gestel word;

4.6.1.3 van tyd tot tyd ‘n lys van aktualiteitsbrosjures
wat besklkbaar is.

4.7 Korrespondensie en navrae

4.7.1 ‘n Uitgebreide korrespondensie oor ‘n wyever
skeidenheid van kerklike aangeleenthede word ge
voer met persone en instansies wêreldwyd wat om in
Iigting of groter duidelikheid by die Inligtingsburo
navraag doen.

4.7.2 Telefoniese navrae oor aVe denkbare (en soms
ondenkbare) onderwerpe word op ‘n deurlopende
basis daagliks beantwoord.

4.7.3 TaIle besoekers doen by die Inligtingsburo aan.
In hierdie verband dien die Buro ook ‘n skakelfunksie
omdat bale persone na ander instansies of kerklike
departemente verwys kan word. -

4.8 Die Media

4.8.1 Die opdrag om die pers, radio en TV van be
troubare inligting in verband met kerklike aangeleent
hede te voorsien (RegI 8.3.3) is uitgevoer.

4.8.2 Geleenthede om onderhoude d m v die radio
en TV te voer in belang van kerklike aangeleenthede
is redelik gereeld benut.

4.8.3 Dit is soms nodig om onjuiste beriggewing reg
te stel of om selfs onwaarhede te bestry. Ocr die al
gemeen, egter, word slegs die hartlikste samewerk
ing en begrip ondervind.

4.8.4 Daar word getrag om ‘n gesonde en positiewe
verhouding met die pers in Suid-Afrika in die alge
meen, en Wes-Kaap in die besonder, en verteen
woordigers van die buitelandse media te handhaaf.
Daar bestaan ‘n gereelde skakeHng met die media
deur ook o a agtergrond-inligting te verstrek in ver
band met sinodale besluite, verkiarings en gebeurte

nisse wat op kerklike terrein plaasvind.

5. SKAKELFUNKSIE

5.1 RegI 8.3.4 bepaal dat die lnligtingsburo “n ska
kelfunksie ten opsigte van buitelandse besoekers en
ambassades (moet) verrig.’

5.1.1 Buit&andse besoekers

5.1.1.1 Die lnligtingsburo het deur die loop van jare,
Oók as gevolg van die besondere status wat daaraan
verleen is deur die werk van die vorige direkteurs, dr
W A Landman en ds L Moolman, in ‘n besondere sin
die “adres” van die Ned Geref Kerk in SA geword.
Daarom is daar ‘n gereelde stroom van buitelandse
besoekers wat áf daarheen verwys is of in elk geval
bewus was van die lnligtingsburo.

5.1.1.2 Die Direkteur(s) het sedert 20 Junie 1987 on
derhoude met 503 van hierdie buitelandse besoekers
gevoer.

5.1.1.3 Getal besoekers uit verskillende lande

VSA 130 België 1
Switseiland 111 Taiwan 1
Nederland 106 Uruguay 1
Frankryk 72 Kenia 1
Duitsland 65 Japan 1
Engeland 18 Australië 1
Kanada 8 Denemarke 1
Zimbabwe 3 Griekeland 1
Skotland 2 Swede 1
ltalië 2 lndië 1
Namibië 2 Hongarye 1

5.1.1.4 Beroepe verteenwoordig

Teoloë, predikante, politici, akademici, studente,
joernaliste en ander media-persone, toeriste ens.

5.2 Parlement en Presidentsraad

Lede van die Parlement en Presidentsraad, wanneer
in sitting in Kaapstad, nader die lnligtingsburo gere
eld ocr kerklik-godsdienstige en ander aktuele sake.

5.3 Ambassades en Konsulate

Van tyd tot tyd word navrae van sommige ambas
sades ontvang oor die standpunte en beleid van die
Ned Geref Kerk ocr ‘n verskeidenheid van sake.
Langs die weg word waardevolle kontakte met scm
mige van die ambassades en konsulate opgebou.
Die Buro ontvang dan ock gereeld besoekers wat
deur hierdie instansies verwys word.

6. SUBKOMMISSIES VAN DIE SINODALE
INLIGTINGSKOMMISSIE

Die Sinode behoort daarvan kennis te neem dat die
radio-subkommissie en die Bybelgenootskap van
Suid-Afrika volledig aan die lnligtingskommissie ver
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slag doen.

6.1 Radio.subkommissie

6.1.1 Hierdie kommissie werk steeds in noue oorleg
met die SAUK, in besonder die bestuurder van gods
diensprogramme van die SAUK, in verbanci met die
keuring van predikers en die toekenning van preek
beurte aan goedgekeurde predikers en gemeentes
(kerkgeboue).

6.1.2 Tot dusver was die Direkteur van lnligting ook
lid van die advieskomitee van die SAUK insake ere
diens-uitsaaibeurte. Hierdie advieskomitee sal egter
hergestruktureer word en georganiseer word in ge
spreksgroepe wat soos volg saamgestel sal word:

Gespreksgroep vir Afrikaanse godsdiensprogramme
Gespreksgroep vir Engelse godsdiensprogramme
Gespreksgroep vir Nguni-Sotho godsdienspro
gramme georganiseer in taalgroepe volgens streke.

6.2 Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Die Direkteur (o a) verteenwoordig die Sinode op die
Streekraad (Kaapstad-streek) van die Bybelgenoot
skap van Suid-Afrika. Aan die ringe in die sinodale
gebied word volledig verslag gedoen van die werk
saamhede van die Bybelgenootskap.

6.2.1 Veralag van Die Bybelgenootskap van Suid
Afrika (BSA) (Opgestel deur die Organiserende
Sekretaris van die Kaapstad-Streek: Ds H A du T van
Niekerk)

Vennote: Die kerk en die Bybelgenootskap is twee
vennote wat interafhanklik op mekaar aangewys is in
die uitdra van die Woord. Die kerk skep deur sy ar
beid en missionére gerigtheid die behoefte aan By
bels. Die Bybelgenootskap wit graag hierdie be
hoefte ontmoet en aan die kerk diens lewer deur By
bels te voorsien. Naas die motivering uit die Woord
bled juis die geseende vrug van die kerk se werk, ‘ri
voortdurende stimulus vir die ondersteuning van die
werksaamhede van die Bybelgenootskap. Die By
belgenootskap aan die ander kant is afhanklik van die
kerk se finansiële- en gebedsondersteuning vir die
voorsiening van Bybels.

Doelatelling: In ooreenstemming met die bree doel
stelling van die Bybelgenootskap wil ons graag ver
slag doen oor die vertaling, produksie en ver
spreiding van die Bybel met enkele moontlike aan
bevelings.

6.2.1.1. Vertalings Die BSA het gedurende die at
gelope vier jaar die volgende vertalings voltooi: Die
Bybel in Ndonga (Nuwe Vertaling), Tsonga (Nuwe
Vertaling), Suid-Sotho (Nuwe Vertaling - twee orto
graflee), Herero (Eerste Vertaling), Kwangali (Eerste
Vertaling) en die Nuwe Testament en Psalms in
Venda (Nuwe Vertaling).

Bybelvertalers werk steeds aan eerste of nuwe verta
llngs of hersiening van die Bybel in Siswati, Noord

Sotho, Tswana ~ookey) Venda en Xhosa. Die BSA
begroot jaarliks ongeveer ‘n halfmiljoen rand om die
Vertalingsprogramme voort te sit.

Wêreldwyd: In Desember 1990 was ten minste ‘n
gedeelte van die Skrif in 1 946 tale vertaal. (Die vol
ledige Bybel in 318 tate; die Nuwe Testament in 726
tale en ‘n Skrifgedeelte in 902 tale.) In die wéreld
word ongeveer 5 000 lewende tale en dialekte
geidentifiseer. ‘n Groot persentasie van die taal
groepe wat nog nie die Bybel in hul eie taal het nie,
het deur die bestaande vertalings toegang tot die
Bybel. Die Bybelgenootskap bly koester die Pink
ster-ideaal: “Ons hoor hulle in ons eie tale praat
oor die groot dinge wat God gedoen het.” (Hand
2:11).

6.2.1.2. Produksie: Gedurende die afgetope vier
jaar het die Bybelgenootskap elke jaar meer as ‘n mil
joen Bybels en Skrifgedeeltes in 26 verskillende tale
plaaslik taat druk. 6 van die taalgroepe aan wie By-
bets voorsien is, woon in Narnibië en 8 taalgroepe
buite die grense van die RSA. Ongeveer 90% van die
volledige Bybels is in die gesubsidieerde standaard
uitgawe gedruk. Die gesubsidleerde Bybels word
teen ‘n tekort verkoop.

Die gewaardeerde donasies van die gemeentes en
indiwidue het dit weer eens moontlik gemaak dat By-
bets voorsien kan word teen ‘n prys wat die armste
kan bekostig. In die Sinodale gebied van Wes
Kaapland, het die gemiddelde bydrae per lidmaat
vir die werk van die Bybelgenootskap soos voig
gestyg: 1987/88 (R5,10); 1988/89 (R5,93);
1989/90 (R6,47); 1990/91 (R6,67). Alle gelde van
gemeentes sowel as donasies wat deur indiwidue
direk gestuur is, word in hierdie verslag weerspieël.
Die gemeerites se ondersteuning aan die Bybelge
nootskap word gesien as vrug van ‘n bed ieningspa
troon, waar die Bybel as Woord steeds sentraal ge
stel word. In die tydelike tekort - aan die duurder nie
gesubsiclieerde leergebinde Bybel in Afrikaans - sal
hopetik teen Desember 1991 voorsien kan word. Die
druk van die duurder leergebiride Bybels geskied
teen ‘n stadige tempo, omdat die bindproses han
dearbeid vereis. Die verwagting word gekoester dat
die Afrikaanse Bybel in grootdruk (1983 Vertating)
teen die einde van die jaar beskikbaar sal wees.

Gedurende 1990 is die probteem van ongeletterd
held internasionaal aangespreek. Kerke en organi
sasies is besig om hut pogings op te skerp om die 4
miljoen ongeletterdes bo die ouderdom van 15 jaar In
die RSA te leer lees. Die Bybetgenootskap publiseer
nuweleser-Bybelgedeeltes in verskillende tale om in
die behoefte van swak- en pasgeletterdes te voor
sien. Hierdie reekse word teen ‘n gesubsidieerde
prys aangebied en ‘n groeiende aanvraag word on
dervind.

Bibliathon ‘91: Aangesien die aanvraag na die Bybel
steeds die aanbod oorskry, het die Bybelgenootskap
dit good gedink om in samewerking met die SAUK -

TV - die spesiale Bibliathon ‘91 -poging te loods met
as mikpunt: Die druk van een mitjoen ekstra By-
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bela, bo- en behalwe die normale produksie.

In vertroue op die Here en in afwagting op sy seen, is
die bestefling vir hierdie ekstra Bybels in die geloof
geplaas, sodat die eerste van hierdie ekstra Bybels
reeds in Junie van die pers kon kom.

6.2.1.3. Verspreiding: Die verskeidenheid van tale
wat deur die inwoners van die Republiek gepraat
word asook die toenemende skeepsverkeer random
ons kus, bied ‘n unieke geleentheid vir Bybelver
spreiding. Die Boekwinkel van die Bybelgenootskap
voorsien tans Bybels in 107 tale, bale van hierdie By
bels in vreemde tale, word vanaf Bybelgenootskappe
in ander lande ingevoer. Die Bybelgenootskap ver
sprei nie gratis Bybels nie, maar stel dit teen ‘n gesub
sidieerde prys beskikbaar. Die enigste uitsondering
is die gratis uitreiking van Bybels ten bedrae van
ongeveer R30 000 per jaar san die Departement
van Korrektiewe Dienste.

6.2.1.4. Die Jaarverslag en Gebedsboekie van die
Bybelgenootskap, sowel as Die Saaier wat kwar
taalliks op-datum-nuus bevat - word aan die dana
teurs gestuur. Ekstra eksemplare kan van die Bybel
genootskap aangevra word.

6.2.1.5. Personeel en verteenwoordiging: Die
Bybelgenootskap in die RSA is in sewe streke ver
deel. Die Bybelhuis in Roggebaai huisves die kan
toor van die Kaapstad-Streek, sowel as die Hoofkan
toor. Die aftrede van personeellede het sekere ver
anderings meegebring, sodat die personeel tans
soos volg daaruit sien:

Die Hoofkantoor:
Die Hoofsekretaris Ds S Boshoff

DrDTolmie
Dr D Tolmie
Ds C Human
Rev A Stranex
Rev M A R Simpson
Mnr Peter R Viljoen

Die Streekakantoor:
Die Streeksekretaris Ds G E Louw

Organiserende Sekretarisse:
Ds Jan Erasmus Engelse kerk

groepering
NG Kerkiamilie
Pinksterkerke

Verteenwoordigers: Kaapstad-Streek
Ds A Strydom (ampshalwe), audI F S Robertson (Ned
Geref Kerk Wes-Kaapland), mew M Botha en M van
der Schyff (Vrouediens), Mnr F S Robertson is oak
as lid van die Uitvoerende Komitee van die Nasionale
Raad verkies.

Die Bybelgenootskap as die oudste en wydsverteen
woordigende ekumeniese liggaam, het tans verteen
woordigers uit 27 denominasies op die Kaapstadse
Streeksraad.

6.2.1.6. Dnternasionaal: In 1988 het die ag-jaarlikse
vergadering van die Wêreldbond van Bybelgenoot
skappe in Budapest plaasgevind. Verteenwoordi
gers van 180 Bybelgenootskappe en -kantore was by
die vergadering verteenwoordig. Die BSA is ‘n vol
waardige en selfstand ige lid van die Wêreldbond van
Bybelgenootskappe. Die vergadering het as een
van hul jaarlikse mikpunte geneem: Die voorsiening
van die Bybel san die jeug teen die jaar 2000.

Wéreldgebeure open deure vir Bybelverspreiding.
Die Rewolusie van 1989 in Europa het die wêreld
bond van Bybelgenootskappe voor die grootste uit
daging in sy geskiedenis te staan gebring naamlik:
Die voorsiening van Bybels san die lande in Oos
Europa.

Gelowiges en nie-gelowiges vra na dit wat in hul lewe
kortkom - Die Woord van God.

Die BSA dra ongeveer 9% uit sy begroting by tot die
wéreld-diens-begroting van die wêreldbond van By
belgenootskappe. Langs hierdie kanaal word Bybel
verspreiding internasionaal ondersteun.

6.2.1.7. AANBEVEUNGS: In die Hg van 1 Tim 3:15
en 16 waar die gemeente genoem word as die draer
en beskermer van die geopenbaarde waarheid - oak
in sy Skrifgeworde formaat - word die volgende aan
beveel:

Die Sinode besluit:

6.2.1.7.1 Finansies

6.2.1.7.1.1 dat gemeentes en indiwidue opreg be-
dank word vir hul volgehoue ondersteuning sodat
die Bybelgenootskap sy gewone werksaamhede
kon. voortait.

6.2.1.7,1.2 Die Sinode het in 1987 ‘n beroep ge
doen op elke lidmaat om te probeer om die tekort
op ‘n gesubsidieerde Bybel by te dra. Die aantal
gemeentes wat gedurende die reses per lidmaat
die tekort (of meer) bygedra het, het vanaf 100 ge
meentes in 1987 tot 129 gemeentes in 1990 ge
groei. Die Sinode besluit dat gemeentes versoek
word om dit as mikpunt te stel dat elke gemeente
jaarliks per lidmaat die tekort op ‘n gesubsi
dieerde Bybel probeer aanvul. (Die huidige tekort
op ‘n gesubsidleerde Bybel beloop tans R8.00).

6.2.1.7.1.3 dat die Sinode sy versoek herbevestig
dat kerkrade by ontvangs van bydraes vir Bybel
verspreiding dit dadeflk direk oorbetaal San die
Bybelgenootskap. Dit sal duplise’ring van werk
uitskakel en rasionalisasie bevorder. Die Bybel
genootskap sal dan deurlopend van fondse voor
sien word en vertraging in produksie help be
kamp. Volledige verslae van alle gelde uit ge
meentes ontvang, sal san die ringe voorgelê
word.

6.2.1.7.1.4 dat waardering betuig word teenoor
gemeentes en lidmate wat deur hul ondersteun

Adj Hoofsekretaris
Teksversorging
Publikasies
Finansies
Kommunikasie
Personeel

Ds H A du T van Niekerk
Pastoor C J Wessels
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ing aan Bibliathon ‘91 ‘n baken opgerig het, wear
deur die betekenis van die Bybel as die Bock met
die boodskap van God wat met almal gedeel moet
word onderskryf is.

6.2.1.7.1.5 Die Sinode onderskryt en beywer horn
vir die mikpunt: Die Bybel aan die jeug in Suid
Afrika teen die jaar 2000.

6.2.1.7.2 Die Gebedsboekie:

6.2.1.7.2.1 dat Die Kerkbode en gemeentes wat
weekliks die agtergrondnuusflitse van die ge
bedsboekie onder die biddende aandag van lid-
mate bring bedank word.

6.2.1.7.2.2 dat gemeentes, gesinne en indiwidue
opgeroep word om aan die hand van die gebeds
boekie in te skakel by vooorbidding vir Bybelver
spreiding, wéreidwyd.

6.2.1.7.3 Personeel: Die Sinode betuig sy dank
teenoor die volgende pesone wat na jare van
toegewyde diane die tuig neergelê het: Ds G E
van der Merwe (Hoofsekretaris); ds J R Minnaar
(Assistent Hoofsekretaris Kommunikasie); mnr
Jan Mostert (Assistent Noofsekretaris Finansies)
en ds L Moolman (Voorsitter Streeksraad en Ad
junk-Hoofsekretaris).

6.2.1.7.4 Die Sinode herbevestig sy vorige be
slulte t o v verteenwoordiging:

6.2.1.7.4.1 Die Sinode dra dit op aan die Sinodale
Kommissie vir lnligting om soos in die verlede - in
terme van die reels en regulasies van die Bybe[.
genootskap amptelike verteenwoordigers op die
Kaapstadse Streeksraad van die Bybalgenoot
skap te benoem, met dien verstande dat versiag
aan die Moderamen gedoen sal word.

6.2.1.7.4.2 Elke ring word versoek om ‘n verteen
woordiger te benoem wat inflgting en die verstag
namens die Bybelgenootskap by die ringsver
gaderings kan hanteer.

6.2.1.7.4.3 Elke kerkraad benoem ‘n skakelper
soon wat as kontakpersoon, alle sake van die By
belgenootskap onder die aandag van die kerk
raad kan bring.

7.WYSIGING IN BEPALINGE EN REGLEMENTE
N A V RASIONALISERING

7.1. Voortbestaan van kommissies en amptena
arposte

7.1.1 Die Sinodale Kommissie het in die verband soos
volg besluit:

7.1.2 Onder andere moet die volgende kommissies
bly voortbestaan: Argiefkommissie, Kommissie vir
lnligting en Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake wat Ringsgewys saamgestel word. (N: 17-19
Oktober 1989 pte 4.5.6.2.2.5, 4.5.6.2.2.7 en

4.5.6.2.2.11).

7.2.Die Argief, die lnligtingsburo en die Sinodale
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake moet voortaan
onder een amptenaar ressorteer. (N: 17-19 Oktober
1989 Pt 4.5.6.3.7.2).

7.3.Na aanleiding van bogenoemde het die betrokke
sinodale komissies besluit om die volgende by die
Sinode aan te beveel:

datdie bepalinge en reglement ten opsigte van die Si
nodale Kommissie vir lnligting soos voig verander
word:

DIE SINODALE KOMMISSIE VIR INLIGTING
Bepaling 35.9.1 op bI 59 word soos voig geamen
deer: die woorde ‘bestaan uit vyttien lede’ word ver
ander om te lees “bestaan uit tien lede”.

M~t&~rin~:Dit is na aanleiding van die besluit van die
Sinodale Kommissie N: 19 Oktober 1989 pt
4.5.7.1.1.3 bI 11.

~g~m~nI~bLIJ41

Verander Reglement &pt 6.2 sops volg:

ampshalwe predikant in sinodale diens met opdrag
Leer en Aktuele Sake, lid van die Sinodale Kommis
sie vir Leer en Aktuele Sake en sal sodanige adminis
tratiewe dienste vir hierdie kommissie lewer soos
deur die betrokke kommissies ooreengekom vgl Bep
35.5.

Voeg in nuwe punt 6.3 wat soos volg sal lees:

ampshalwe argivaris, lid van die Sinodale Argiefkom
missie en sal sodanige administratiewe clienste vir
hierdie kommissie lewer soos deur die betrokke kom
missies ooreengekom vgl Bep 35.10.1.

Punt 6.3 word punt 6.4

Voeg nuwe punt 6.5 by wat soos voig sal lees:

verplig om wanneer nodig sy taak in die nouste ver
band met die Moderamen te verrig.

Voeg ‘n punt 7 by wat soos voig sal lees:

7.Vakature

7.l’n Vakature ontstaan deur die dood, demissie,
emeritaat, vrywillige afstand doen van die pos, ont
slag of afsetting van die Direkteur van lnligting (Dc
partementshoof) (vgl Bep 7.15.1 en Bep 14 en Besluit
3, Aftree~ouderdom van predikante).

7.2 In die geval van ‘n vakature, word die departe
mentshoof aangewys deur ‘n kieskollege bestaande
uit: 4 persone uit elkeen van die volgende kommis
sies: Argief, lnligting, Leer en Aktuele Sake, onder
voorsitterskap van die voorsitter van die Moderamen.
In hierdie geval het die voorsitter nie stemreg nie.
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8. Die Sinode word die seënende leiding van die Here W J van Ziji, L F van Niekerk, J D Loubser, H Ser
toegebid op sy vergadering. fontein, F N B Liebenberg, H J P Crause, M H Coet

zee, S Ozrovech, F S Robertson, A Strydom (skri
Die kommissie vertrou dat hy aan sy opdragte vol~ ba), M C Steyn (verteenwoordiger Oos-Kaapland),
doen het. M Heyns (verteenwoordiger Noord-Kaap!and)

Lede van die Kommissie

J A Victor (waarn voorsitter), C Heys, J S Human,
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AlO VERSLAG VAN D~E S~NODALE JEUGKOMM~SS~E

Geagte voorsitter, broers en susters

Die SJK le met dankbaarheid die volgende ver&ag
aan u voor.

Die riglyne vir die opstel van verslae aan die Sinode
bepaal dat die besluite van die Algemene Sinode eers
aan die orde kom, daarna sake wat onder die kom
missie se aandag gebring is. Sake vir kennisname in
die Handelinge van die Algemene Sinode moet vo’
gens voorskrif slegs na verwys word.

1. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE

1.1 Dalende kindertal

Vir kennisname.

1.2 Dooplidmateregisters

Vir kennisname.

Hand bI 604 pt 2.1.3.7

Hand bI 604 Pt 2.1.6.4

1.3 Bewys van dooplidmaatskap met die cog op
aflegging van belydenis

1.3.1 lnhigting

Die besluit van die Algemene Sinode (Hand bI 604 pt
2.1.7.3) Iui:

Die Algemende Sinode besluit om:

punt 2.3 van die bepalinge van die sinodes in verband
met die aflegging van belydenis soos volg te wysig:

1. Voor die ondersoek deur die kerkraad van ‘n kat
kisant met die oog OP aflegging van belydenis, moet
bevestiging verkry word of die betrokke katkisant ge
doop is deur seker te maak dat hy as dooplidmaat
van die gemeente ingeskryt is. Indien dit nog nie die
geval is nie, moet ‘n bewys van dooplidmaatskap be
tyds aangevra en deur die katkisant ingelewer word.

2. Doopseels word tydens die bediening van die
cloop aan die ouers oorhandig.

1.3.2 AANSEVEUNG

1,3.2.1 Die Sinode besluit am bepaling 26.2.2
SOOS voig te wysig:

Persone orider sestien jaar word nie tot hierdie
ondersoek toegelaat nie. Voor toelating tot bely
denisaflegging moet bevestiging verkry word of
die betrokke katkisant gedoop is deur seker te
maak dat hy as dooplidmaat van die gemeente in
geskryf is. Indien dit nag nie die geval is nie,
moet ‘n Bewys van Dooplidmaatskap betyds aan
gevra en deur die katkisant ingelewer word.

1.3.2.2 Die Sinode versoek kerkrade om ‘n doop
seel tydens die bediening van die doop san die

auers te oorhandig. So ‘n doopseel-kaart word
deur die AJK beskikbaar gestel.

1.4 Dooplidmate in koshuise: Bediening en do
micilium-reël

Vir kennisname. (Hand bI 605 pt 2.1.9.4)

1.5 Bybefleesboek: Begin iou dag met God

1.5.1 Inligting

Die Kategese-leerboeke is so opgestel dat dit deur
die katkisante as Bybeistudieboek, gewoonlik saans,
gebruik behoort te word. Vir die oggend se stiltetyd
is die Bybelleesboek: “Begin jou dag met God” be
doel. Dit sou onprakties wees om dit In een band te
bind. Dus is dit in twee bande as ‘n pakket verkoop.

Vanaf 1992 wanneer dieS jaar siklus voltooi is, sal wat
verkope betref, die boeke afsonderlik gekoop kan
word.

Hieromtrent het die Algemene Sinode besluit: (Hand
bI 606 Pt 2.3.2.5)

In die hg van die doelsteNings van ‘Begin jou dag met
God” ni dat dit

* ‘n integrale deel van die kategese-leerplan is;

* stiltetyd, en dus daadwerkhike omgang met die
Bybel bevorder;

* die katkisante se Bybelkennis lewendig hou en be
vorder;

* SKJA Bybeistudieprogramme so sinvol moonthik
mask

versoek die Algemene Sinode gemeentes om hierdie
boeke getrou in te skake! as deel van hulle katege
tiese onderrig.

1.5.2 AANBEVEUNGS

1.5.2.1 Die Sinode versoek kerkrade am die be-
nutting van die Bybehleesboek “Begin jou dag met
God” getrou in te skake! as dee! van die~
tiese onderri~ en dit by die katkisante sterk aan te
beveel.

1.5.2.2 Die Sinode doen ‘n beroep op ouers om
hartlik saam te werk in ‘n plan om saam met hulle
kinders by huisgodsdiens die Bybel in vyf jaar sis
tematies deurte lees aan die hand van die “Lig en
Lewe” Bybelse dagboek.

1.6 Diensboek vir kategete

Vir kennisname (Hand bI 606 Pt 2.3.6.2)
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1.7 Kleuterkategese

Vir kennisname

1.8 Kategesevernuwing

Vir kennisname

(Hand bI 606 Pt 2.3.9.3)

(Hand bI 606 Pt 2.3.12.8.1)

1.9 Algemene beleidsrigting van die kategese

Vir kennisname (Hand bI 608 pt 2.3.14)

1.10 Handboek vir Junior Kerkjeugaksie

Vir kennisname (Hand bI 609 Pt 2.5.2.3)

1.11 Handleiding vir Junior Kerkjeugaksie

Vir kennisname (Hand bI 609 Pt 2.5.3.2)

1.12 Funksionering van die JKJA

Vir kennisname

1.13 Huwehksvoorbereiding

Vir kennisname

(Hand bI 609 Pt 2.5.6.3)

(Hand bI 610 Pt 3.10)

1.14 Bediening aan oor!ogbeseerdes

Vir kennisname (Hand bI 610 pt 3.16.1)

1.15 Waardering teenoor onderwyskorps

Vir kennisname (Hand bI 611 pt4.4.1)

1.16 Die sleutelposisie van die Christenon
derwyser

Vir kennisname

1.17 Bybelkunde as keusevak

Vir kennisname

(Hand b1611 pt4.5.1)

(Hand bI 611 Pt 4.7.4.1)

1.18 Lewensbeskoulike in tegniese onderrig

Vir kennisname (Hand bI 611 Pt 4.8.1.2)

1.19 Afrikaanse Ouervereniging

1.19.1 In!igting

Die Algemene Sinode het met dankbaarheid kennis
geneem van die vordering wat deur die Afrikaanse
Ouervereniging gemaak is en die amptelike erken
ning wat verkry is. Verder is versoek dat ouers
aangemoedig word om die Afrikaanse Ouerverenig
ing te ondersteun (Hand bI 88 Pt 4.8.5.1). Dit is in
wese dieselfde versoek wat ook in 1986 gerig is.
Hierdie Sinocie het besluit om ook ander Christelike

V ouerverenigings daarby in te sluit (Hand van Sinode
NG Kerk in S A 1987 H71 Pt 5.4.4).

nodig nie, maar die belangrikheid van die ouers se
betrokkenheid by en inspraak in die onderwys van
hul kinders vera! t o v nuwe bedelinge behoort sterk
beklemtoon te word.

1.19.2 AANBEVEUNG

Die Sinode versoek kerkrade om ouers aan te
moedig om sover moontik geleenthede tot in~
spraak in en betrokkenheid by die formele on
derwys san hulle verbondskinders te benut om
die Christelike karakter van die onderwys sover
moontlik uit te bou.

1.20 Standpunte van die Ned Geref Kerk in ver
band met Opvoeding en Onderwys

Vir kennisname (Hand bI 612 Pt 4.10.1 en 4.10.2)

1.21 Simposium Ouers, Kerk en Skool

Vir kennisname

1.22 ACSV en die Susterskerke

Vir kennisname

1.23 Die jeug se sang

(Hand bI 614 Pt 4.16.3.2)

(Hand bI 614 pt4.16.6.2)

1.23.1 Besluit van Algemene Sinode (Hand bI 615
pts.1.1.3)

Die Algemene Sinode

1. erken een amptelike sangbundel vir gebruik in die
erediens en versoek sinodes om toe te sien dat dit ge
trou gebruik word;

2. aanvaar dat daar ‘n behoefte bestaan, vera! by die
jeug, aan meer eietydse liedere en dra dit aan die
twee kommissies Jeug en Erediens op om OP ‘n ver
antwoorde!ike wyse vir hierdie behoefte voorsiening
te maak;

3. aanvaar dat liederebundels, wat so mag ontstaan,
redelik tydgebonde sat wees en versoek derhaiwe dat
dit in goedkoop formaat aangebied sal word;

4. gee volmag aan die betrokke twee kommissies om
onverwyld aan die saak aandag te gee; en

5. verwag dat by ‘n hersiening van die amptelike
sangbundels liedere wat huilseif as “getoets’ bewys
het, in die hersiene bunde! opgeneem sal word.

1.23.2 lnvloed

Sang en musiek het ongetwyfeld ‘n groot inv!oed op
die hedendaagse jeug. Die daarsteNing van geskikte
geestelike liedere is dus van groot belang. In die hg
hiervan het die SJK werkwinkels gereël vir die be
spreking van righyne vir hedendaagse Christelike mu
siek.

‘n Herhaling van die bepaatde versoek is dus nie
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1.23.3 Kommentaar en reaksie van Ringe

Na die voorlegging van hierdie versiag aan die ringe,
is die meeste kommentaar ten opsigte van hierdie
saak ontvang. 1-lieruit en volgens die bespreking
tydens die SJK-vergadering is dit duidelik dat die
reëlings in verband met die sang en musiek in die Ned
Geref Kerk nie na wense is nie. Onder die jeug is daar
‘n onrusbarende gevoel van ontevredenheid. In die
Hg hiervan doen die SJK die volgende aanbeveling.

1.23.4 AANBEVELINGS

Die Sinode

1.23.4.1 spreek sy kommer uit dat die behoeftes
van die jeug ten opsigte van kerksang nog nie
deur die kerk genoegsaam bewedig is nie;

1.23.4.2 is dankbaar dat die Algemene Sinode
hierdie saak na twee van sy kommissies verwys
het en wens derhalwe dat hierdie kommissies
dringend aan hierdie noodroep van die jeug sal
aandag gee;

1.23.4.3 versoek kerkrade om besondere aandag
te gee om die jeug in die gemeente se sang te ak
kommodeer;

1.23.4.4 versoek kerkrade am lidmate met beson
dere musiekgawes aan te moedig om die liedere
skat van die kerk te verryk deur die amptelike ka
nale;

1.23.4.5 versoek kerkrade om toe te sien dat daar
nie ‘n vervlakking in die sang sal plaasvind deur
die sing van allerlei liedere wat m b t melodie en
teks swak is nie.

1.24 Biddae vir die Jeug

Vir kennisname (Hand bI 615 pt 5.2.1)

Die biddae word dus soos voig geprogrammeer:

Biddag vir Jong Belydende Lidmate:
Eerste Sondag in Maart

Biddag vir Dooplidmate:
Derde Sondag in Augustus

Biddag vir Opvoeding en Onderwys:
Derde Sondag in Oktober

1 .?5 Gesinsbediening

Vir kennisname (Hand 615 Pt 5.3.11)

1.26 Toegespitste aandag san die jeug vanaf
1991 - 1995

Vir kennisname (Hand 616 Pt 5.5.1)

Vir kennisname (Hand 616 Pt 5.6.1)

(Die afdeling van die besluite van die Algemene Si-
node eindig hier)

2. DOOPLIDMATE

2.1 Statistiese gegewens

I~9az 1~9
Dooplidmate 80 608
In Junior Kategese 26 129 28 857 29 691
In Senior Kategese 24 929 27 227 26 832
Kategete 4 202 5 100 5 097

In die gerekenariseerde ringsvorms wat vir 1989 se
statistiek gebruik is word die getal dooplidmate by pt
1.1 en by Pt 6.4 gevra. Die getal behoort dieselfde te
wees, maar verskil in totaal met 5804. Dit is moeilik
om op grond van die statistiek duidelike tendense af
telei.

2.2 Funksionering van die kategese

Volgens die statistiese gegewens van die ringsver
slagvorms gaan dit goed met die kategese. Die by
woningsyfer wissel tussen 80% tot 90% en daar is so
veel getroue kategete dat die gemiddelde getal katki
sante per klas 11 is.

2.3 Skoling van kategete

2.3.1 Inhigting

‘n Skolingskursus vir aI die kategete van die Sinodale
gebied is georganiseer. Dit is in al die ringe op ‘n ge
differensieerde basis aangebied. Die aanbieders in
elke ring is vooraf by streeksaamtrekke geskool en
die samewerking was prysenswaardig. Die kursus
was gebaseer op die nuwe kategetekursus van die
AJK en Bybelkor wat gedurende 1991 verskyn. Die
moontlikheid van verdere skolingskursusse OP ‘n
soortgelyke ringsbasis word ondersoek.

2.3.2 AANBEVELINGS

Die Sinode

2.3.2.1 is dankbaar vir al die kategete en aan
bieders wat by die sinodale skolingskursus be
trokke was;

2,3.2.2 versoek kerkrade am hul kategete sover
moontlik te motiveer en te help om elke skolings
geleentheid ten beste te benut;

2.3.2.3 bring die nuwe kategete-kursus van die
AJK en Bybelkor getitel: “g~j~,~”
onder die aandag van kerkrade;

2.3.2.4 versoek kerkrade om die kategese so be
langrik te ag dat kategete sover moontlik nie met
talle ander gemeentelike verpligtinge oorlaai
word ten koste van hul kategese-taak nie.

1.27 Formulering van die jeugbeleid
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2.4 Datum vir belydenisaflegging

Die Bepalinge en Reglemente van hierdie Sinode
vereis dat die belydenisaflegging van katkisante nor
maaiweg in die matriekjaar plaasvind (Bep
50.2.1.2.6). Slegs in buitengewone gevalle mag hier
van afgewyk word. Dit is in ooreenstemming met ‘n
besluit van die Algemene Sinode wat sedert 1974
geld. ‘n Minderheid van kerkrade het dit ongelukkig
nie toegepas nie. Die verbeterde prosedure vir toela
ting tot belydenisaflegging is nou deur 27 van die 28
ringe goedgekeur vir implementering vanaf 1990. Dit
sal hopelik ten opsigte hiervan beter samewerking
meebring.

2.5 Prosedure vir toetating tot belydenisaflegging

‘n Verbeterde prosedure vir toelating tot belydenis
aflegging is deur die SJK goedgekeur nadat dit met
die ringsjeugkommissies vooraf gedurende 1989 be
spreek is. Die ringe en kerkrade het ‘n ulteensetting
van die prosedure in 1989 ontvang met die versoek
om dit vanaf 1990 ult te toets. Volgens verslae wat
ontvang is, het net 16 van die 242 gemeentes dit nog
nie geImplementeer nie. Dus 93% het alreeds posi
tief saamgewerk.

Hierdie besonder hoe persentasie is baie verblydend
en bemoedigend. Dit getuig ook van ‘n besef dat die
stelsel van toelating tot belydenisaflegging ‘n op
gradering of verbetering benodig het. Hopelik sal
ook die gemeentes wat nog nie saamwerk nie
spoedig hierdeur gemotiveer word om ook in te ska
kel tot groter eenvormigheid en doeltreffendheid.
Deur die verbeterde prosedure vir toelating tot bely
denisaflegging word die volgende beoog:

* Katkisante kry ‘n besondere geleentheid om op eie
inisiatief bewys te lewer van hul dienslewering.

* Meer ems t o v hut persoonlike aandeel om ‘n be
lydende lidmaat te word.

* Minder groepsdruk en valse belydenisse.

* Nuwe long lidmate met ‘n groter begrip van hul per
soonlike verantwoordelikheid tot dienslewering in en
deur die kerk.

* ‘n Groter besef dat lidmaatskap nie net ‘n woord
getuienis inhou nie, maar deur ‘n daad-getuienis
bewys moet word.

2.6 Kategese-handboeke

2.6.1 Leef en Dien

Met die verskyning vanjaar van die St 8 handboeke vir
die kategese ‘Leef en Dien 2’ is die voile reeks nou
beskikbaar. Die handboek vir die katkisante is be-
doe! om tydens elke dag se stiltetyd gebruik te word.
Dit is dus die katkisant se Bybelstudieboek vir sy per
soonlike daaglikse stiltetyd, wat gewoonlik saans ge
doen word.

2.6.2 Oggend-stittetyd

Die 1991 uitgawe van Begin jou dag met God’ deel
5 voltooi die reeks. Hierdie boek is as ‘n Bybeilees
dagboek opgestel en begelei die leser om oor ‘n
tydperk van 5 jaar d w s van St 5 tot st 9 met a! die
boeke van die Bybel kennis te maak. Die bedoeling
is dat kinders dit vir hulle oggend-stiltetyd gebruik
vandaar die titel: “Begin jou dag met God”. Die dag
stukkie en aangewese Bybelverse kan binne 5 - 7
minute gelees word. Kategete en ouers behoort hul
kinders aan te moedig om hierdie persoonlike stilte
tyd-program te volg.

2.6.3 AANBEVEUNGS:

Die Sinode versoek

2.6.3.1 kerkrade en ouers om hu! katkisante te
motiveer om daagliks stiltetyd te hou en die Va!
gende hulpmiddels te gebruik:

* Die kategese-leerboek vir die aand-sti!tetyd.

* Die dagboek: ‘~ gjnj~ L~’, vir die
oggend-stittetyd;

2.6.3.2 kerkrade om voldoende eksemplare van
albei boeke jaarliks te beste! sodat dit makHk deur
die kinders verkry kan word.

2.7 Tienerondersoek

Hierdie wetenskaplike ondersoek na die belewenis
van die tienerdooplidmaat van die kerk se bediening
is gedoen. Die steekproef bestaan uit 2433 tieners uit
58 gemeentes van die kategesekiasse ire St 5 tot st 9.
As kontrolegroep is die st 4 en St 10’s gebruik. Die
gegewens is deur middel van ‘n rekenaar verwerk.
Dit dien as ‘n baie nuttige inligtingsbron vir die evalu
ering, beplanning en strukturering van jeugbedien
ing-strategieë. ‘n Jeug-indaba voortvloeiend hieruit
is vir die leraars en jeugwerkers op 12 Junie 1990 te
Hawekwa gehou. Die resultate is beskikbaar by die
Algemene Jeugkommissie se kantoor te Bloemfon
tein.

2.8 Kinderkrans

2.8.1 Algemene statistiek

Uit die verslagvorms wat jaarliks vanuit die gemeen
teaksies ontvang word, word die voigende gegewens
verkry:

Totale getal gemeenteaksies : 217
Getal ingeskakelde dooplidmate : 17 833
In 90% van die gemeentes is daar so re aksie, in 10%
nie (25).

‘n Ontleding van die getal ingeskakeldes toon die vol
gende. (Die persentasie tussen hakies is van die vo
rige jaar.)



Al 0 -51 - JEUG

4899 is in Sub A en B = 27,47% (26,86%)
2365 is in St 1 = 13,26% (13,17%)
2190 is in St 2 12,28% (12,01%)
2055 is In St 3 = 11,52% (11,06%)
1968 is in St 4 = 1 1,04% (11,54%)
1777 is in St 5 9,96% (9,76%)

2579 voorskoolse kinders skakel in 14,46%
(15,06%)

Daar is ‘n redelike stabiele persentasie wat versprei is
van Sub A tot St 2. Die afname van St 3 tot St 5 is ook
nie so drasties soos soms beweer word nie.

2.8.2 Byeenkomste

88% van die aksies vergader weekliks en 10% elke
tweede week terwyl net 2 aksies (,92%) maandeliks
vergader. 87% van die aksies vergader na skool.

2.8.3 Leidsters

Daar is 1 591 dames wat as Ieidsters optree. Dit
beteken gemiddeld 11,21 kinders per kias. In totaal
vergader 200 van die 217 aksies se Ieidsters ten mm-
ste een keer per kwartaal.

Toerustingkursusse vir die Ieidsters word jaarliks in
die ringe aangebied. Temas wat aangebied is, was
die volgende:

Die Kerk aan die werk (Sendingjaar)
Kniel voor die Koning
Hulpmiddels in die Kinderkrans

‘n Baie geslaagde vierjaarlikse Sinodale Byeenkoms
is op 15 Augustus 1990 te Kaapstad gehou en is
bygewoon deur 601 Ieidsters. Die hoofonderwerpe
was Kom luister; Kom leer; Kom dien.

2.84 Strukturering

Na die herstrukturering van die jeugbediening deur
die Algemene Sinode van 1986 funksioneer die Kin
derkrans soos volg:

Die Kinderkrans het ‘n sinodale komitee waarop elke
ring verteenwoordig is en wat jaarliks vergader. ‘n
Dagbestuur word vir vier jaar gekies en sorg vir die
kursusse, projekte en motivering. Hulle funksioneer
as ‘n sub-kommissie van die SJK en het voortreflike
diens gelewer.

2.8.5 Finansies

Die totale inkomste van die aksies was verlede jaar
R336 688. Dit is ‘n vermeerdering van 11% op die vo
rige jaar en ‘n vermeerdering van 44% sedert die vo
rige Sinode. Hiervan word 30,35% vir buite-gemeen
telike werksaamhede gestuur, wat ‘n mooi getuienis
van offervaardigheid lewer.

2.8.6 Spesiale projek

“Lig vir Mlanda”(Malawi) 1988, “n Kans vir ‘n
Kind”(DVB) 1989, “Roep Moslems tot Red~
ding”1990 en vanjaar is dit “Makwacha vir MaIing
unde”(Malawi). Bedrae wat wissel tussen R40 000 -

R65 000 is sodoende vir hulpverlening ingesamel.

2.8.7 Die Toulelerijie

Hierdie blaadjie word deur die Sinodale Komitee
kwartaalliks aan Ieidsters gestuur en bevat Ieersame
artikels, nuusberigte en aanvullende lesmateriaal.
Die redaktrise is mev P Brand. Heelparty aksies van
buite ons sinodale gebied bestelook hiervan.

2.8.8 AANBEVELINGS

Die Sinode

2.8.8,1 is dankbaar vir die goeie funksionering
van die Kinderkrans en die geleenthede wat dit
aan die junior jeug bied om diens san die kerk te
Iewer;

2.8.8.2 betuig sy waardering teenoor al die leid
sters vir hul belangrike sanded in die vorming
van ons dooplidmate;

2.8.8.3 verseker die Sinodale Komitee van sy
waardering vir die toerustings- en spesiale pro
jekte wat gereël word asook diefinansiële hulp vir
sinodale werksaamhede;

2.8.8.4 moedig ouers en kinders aan om die Kin
derkrans voluit te ondersteun.

2.9 Senior Kerkjeugaksie (SKJA)

2.9.1 Funksionering

Volgens die ringsvorms is daar ‘n totaal van 160 ge
meente-aksies van die Senior KJA. Hierby skakel
7 640 hoerskoolleerlinge in. Dit is ‘n groei van 14%
sedert die vorige sinode. Die gemeentes waar daar
nie ‘n Senior KJA is nie, is hoofsaaklik in die plattelanci
waar ‘n groot persentasie kinders koshuisgangers is
wat naweke plaas toe gaan.

Populére program-items is samesang, Bybeistudie,
video’s, sprekers oor aktuele onderwerpe, sang en
getuienisgroepe, besprekingsaande en talle ont
spanningsgeleenthede.

2.9.2 Leierskursus

‘n Geslaagde leierskursus op sinodale viak is ge
clurende die langnaweek van 28 April tot 1 Mei 1989
te Hawekwa Jeugterrein aangebied. Vanweë talle
probleme is dit moeilik orn ‘n geskmkte langnaweek te
kry om sodanige kursusse aan te bied.

2.9.3 AANBEVELING

Die Sinode is dankbaar vir die steeds
toenemende getal hoërskoolleerlinge wat inska
kel by die Senior KJA en moedig kerkrade san omJaarliks word ‘n spesiale projek geloods waaronder
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hierdie aksie sover moontlik te help met fondse,
lokale, vervoer, voiwasse raadgewers, lelerakur
susse ens.

3. JONG BELYDENDE LIDMATE

3.1 Belydende Kerkjeugaksie(BKJA)

3.1.1 Funksionering

Volgens die ringsvorms is daar ‘n totaal van 139 ge
meente-aksies van die BKJA. Hierby skakel 2 575
jongmense in. Dit is opvallend hoedat die BKJA in die
nie-stedelike gebiede meer algemeen voorkom as
die Senior KJA. Die getalle wat inskakel is meren
deels klein, tussen 10 en 20 maar die feit dat hulle
steeds funksioneer bewys dat daar ~n behoefte is aan
die gemeenskap van ander gelowiges in ‘n klein
groepsverband. In die groter stedelike gemeentes is
die getalsterkte groter en wissel tussen 30 - 40.

Die redes vir die nie-betrokkenheid van jongmense is
hoofsaaklik studie, ongerieflike werksure, mm be
Iangstelling in kerklike aktiwiteite en jong getroudes
wat nie oppassers vir hul babas het nie.

3.1.2 Dienslewering

Verblydend is in die verslaggewing die dienslewering
wat sporadies plaasvind soos evangelisasie-aksies,
besoeke aan inrigtings, hulp aan bejaardes en die
‘aanneming” van ‘n Mfesane-kind.

Die studente-aksies het ‘n indrukwekkende verslag
van hul dienslewering.

3.1.3 Sinodale konferensie

Gedurende die afgelope vier jaar is twee sinodale
konferensies op 18 -20 Maart 1988 en 3 -5 Augustus
1990 te Hawekwa Jeugterrein gehou. Leierskap
ontwikkeling en geestelike toerusting is aangebied.
Die beskikbare akkomrnodasie was telkens ten voIle
benut.

3.1.4 Studente-Kerkjeugaksies

Die studente-kerkjeugaksies lewer verslag van hul
werksaamhede aan hul kerkrade en die betrokke
ringe. Dus word dit nie in die versiag aan die Sinode
herhaal nie.

3.1.5 AANBEVELINGS

Die Sinode versoek ringe om

3.1.51 deur middel van hufle ringsjeugkommis
sies besondere aandag te gee aan die eiesoortige
behoeftes van die werkende jongmense in hul ge
bled;

3.1.5.2 in samewerking met die gemeente-aksies
en kerkraadsjeug kom missies periodiek gesa
mentlike projekte, byeenkomste, uitstappies ens
te reel waar dit prakties moontlik is, en 00k nabu

rige ringe met mekaar.

3.2 Straatwerk

Die Kommissie vir Getuienis lewer hieroor verslag.

3.3 Skoolverlaterskampe

3.3.1 Voortdurende groei

Die skoolverlaterskampe se gewildheid is steeds
besig om toe te neem. Sedert die vorige sinodesit
ting moes die aantal kampe van sewe na elf vermeer
der word ten einde al die aansoekers te akkornmo
deer. Die kampe wat intussen bygekom het is Over
berg-streek te Melkbosstrand, Bergrivierstreek te Ha
wekwa Jeugterrein, Namakwalandstreek te Strand
fontein en Bellville-Parowstreek te Noordhoek-kamp
terrein.

In totaal was daar verlede jaar 1136 persone by die
kampe. ‘n Span van 150 studente-raadgewers het
voortreflike diens gelewer en 39 predikante het oor
tyd diens gelewer as hoofraadgewers en reelings
komitees.

3.3.2 Koordinering

‘n Vergadering van al die kampleiers word jaarliks in
die Jeugkantoor gehou waartydens evaluerings en
beplannings gedoen word. ‘n Nuwe kursus: Raad
vir Raadgewers” is as handleiding vir die personeel
opgestel en in gebruik geneem. Bybelstudie-hand
leidings word gereeld hersien asook die pamfiette
oor bepaalde aktuele onderwerpe.

Jaarliks word tydens die kampe ‘n kollekte vir Malawi
se skoolverlaterskampe opgeneem.

3.3.3 Finansies

Die finansies bly maar ‘n probleem. Cm die kampe
binne die vermoC van die gemiddelde skoolverlaterte
hou, word die kampgelde so laag as moontlik gehou.
Reelingskomitees is afhanklik van bydraes van kerk
rade om die boeke te laat klop nadat die honger kam
peerders gevoed is.

3.3.4 AANBEVEUNGS

Die Sinode

3.3.4.1 bevestig sy dank teenoor die personeel
van die skoolverlaterskampe vir hul opofferings,
toewyding en voortreflike diens. Die kampleiers
word veral bedank vir aI hul oortydwerk aan die
administrasie;

3.3.4~2 versoek kerkrade en leraars om die ma
trikulante aan te moedig om die kampe by te
woon;

3.3.4.3 vra kerkrade om hul betrokke streek se
kamp finansieel te ondersteun;
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3.3.4.4 versoek ringe wat skoolverlaterskampe
wil reel om dit in koördinasie met die Jeugkantoor
te doen,

4. JEUGBEDIENINGSHANDLEIDING

Die AJK se Jeugbedieningshanclleiding is nou vol
ledig en beskikbaar by die N G Kerk Jeugboekhan
del te Bloemfontein. Elke kerkraadsjeugkommissie
en leraar behoort eon hiervan te he.

5. JEUG EN SANG

Alreeds hanteer onder die besluite van die Al
gemene Sinode (pt 1.23)

6. TOEKOMSBEPLANNING VIR
STE JEUGBEDIENING

6.1 Uitdagings

‘N TOEGESPIT

Die negentigerjare met sy veranderende omstandig
hede sowel as die vloedgolf van sekularisasie plaas
die jeug voor groot uitdagings. Om die jeug toe te
rus sod at hufle as lewende Tidmate van die kerk en ko
ninkryk kan lewe het die Algemene Jeugkommissie ‘n
program van toegespitste jeugbediening opgestel.
Die ~Jeug-tot-Jeug aksie was in 1974 en 1985 was die
jeugjaar. Nou beplan die AJK hierdie program sodat
dit kan uitloop op ‘n hoogtepunt in 1995.

6.2 Doel

Die breë doel van hierdie program is: om die ver
bondsjeug van die negentigerjare toe te rus om as
gelowige in Christus in veranderde omstandighede
tot eer van God in die gemeente en wéreld te leef.

6.3 Tema

Die tema van die program is: ‘Voluit vir Christus

6.4 Fokusareas

Dour middel van wetenskaplike navorsings is die vol
gende fokusareas uitgewys waaraan besondere aan
dag gegee moot word:

* Leraars
* Kategese
* Gesin
* Leierstoerusting
* Kerkjeugaksies

Al hierdie fokusareas gaan deurlopend aandag kry.
Sommige areas gaan in ‘n bepaalde jaar meer aan
dag geniet (vgl hoogtepunte).

6.5 Hoogtepunte

Die hoogtepunte van die program is:

1991 :Voorligting aan SJK’s en sinodes en verkenning
van gemeentelike jeugbediening.

1992:Leraars asook toerusting en gebed.

1993:Kategese en opleiding van jeuglelers.

1994:Die gelukkige gesin (deurlopende aandag aan
gesin met hoogtepunt in 1994) en Jeugaksies.

1995:Die program vind sy hoogtepunt in 1995. By
saamtrekke, sang- en musiekfeeste en projekte.

6.6 Besluit van Algemene Sinode 1990

Die Algemene Sinode hot in 1990 die Program vir
Toegespitste Jeugbediening goedgekeur en die AJK
versoek om ‘n plan van aksie to loods.

Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en go
meentes om heelhartig aan hierdie program moe te
werk.

6.7 AANBEVELING

Die Sinode versoek ringe en gemeentes om heel
harUg saam te werk aan die toegespitste jeugbe
dieningprogram vanaf 1991 - 1995 met die tema
“VOLUIT VIR CHRISTUS’

6.8 Gesinsbedieningsprogram

6.8.1 Opdrag van die Algemene Sinode

Die Algemene Sinode van 1990 hot besluit om aan die
Nasionale Gesinsprogram deel to neem en het dit aan
die AKDB en AJK opgedra om die SKDB’s en SJK’s
hierin to begelei sodat die sinodes die gepaste be
sluite sal neem.

6.8.2 Dod

Die doel van die program is:

Om gesinslede toe te rus sodat hulle optimaal kan
funksioneer in ooreenstemming met die Skriftuurlike
eise en die aanslae kan afweer, krisisse kan hanteer,
die kerk asook die samelewing tot eer van God kan
dien.

6.8.3 Jaar en tema

Die intensiewe gesinsbedieningsprogram word in
1994 geloods met die tema Die gelukkige gesin’.

6.8.4 Programskedule

Die ad hoc-kommissie van die AKDB en AJK ver
gader gereeld en gee vroegtydig aan die voorberei
dings van die program aandag vir implementering
dour die SJK’s, die kerkrade en gesinne.

6.8.5 AANBEVELING

Die Sinode versoek kerkrade, leraars en gesinne
om heelhartig saam te werk met die SJK en SKDB
om hierdie gesinsbedieningsprogram in sy doel
te last sleag.
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7. STUDENTEBEARBEIDING

7.1 Statistiek

Gemeerite Studente ~Iigd~
lidmate lidmate

Studentekerk
Stellenbosch
Ste~enbosch-Noord
Vredelust:
Hospitaalwyksgemeente
Studente 520
Verpleegsters
Wellington
Totaal

7.2 Subsidie

Die gemeentes met ‘n studente-bediening wat hier
voor ~n subsidie van die Sinode ontvang, het sedert
die vorige sinoclesitting verminder van ses na vier
vanweë die sluiting van die Onderwyserkolleges te
Paarl en Oudtshoorn.

Die vorige Sinode het t o v die subsidie besluit om ‘n
onderskeid te maak tussen kategoriale gemeentes
wat net uit studente bestaan en gevestigde gemeen
tes met ‘n hoe persentasie studente.

Die kategoriale gemeente word gesubsidieer met
60% van die voIle salarispakket van hul leraars. Die
bedrag vir die ander gemeentes is jaarliks verhoog
met 10%.

7.3 Knelpunte

7.3.1 Ander gemeentes

Die subsidie wat ander gemeentes met ‘n studente
bediening kry is maar ‘n klein persentasie van hul
werklike uitgawes (tussen R8 000 en R12 000 per
jaar). Die volwasse lidmate van die gemeentes dra
merendeels die werk. Gelukkig is dilt in die gemeen
tes se vermoë om dit te kan doen.

Die Kaapse Technikon kry al meer studente en kos
huise wat binne die bed ieningsgebied van Tafelberg
gemeente val. Die gemeente sal in die afsienbare
toekoms hulp hiervoor moet kry.

Die gemeente Stellenbosch-Noord het ‘n hoe kon
sentrasie van studente-tidmate en meerdere bedien
ingshulp word hier verlang.

7.3.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

7.3.2.1 dat ‘vanweë die verwagte snefle uitbrei
ding van die Kaapse Technikon finansiele hulp vir
die bearbeiding van die studente ean die Tafel
berg-gemeente in die atsienbare toekoms gegee
behoort te word;

7,3.2.2 om in beginsel goed te keur dat in die
reses die Kommissie van Toesig en Kontrole tiler
voor mag begroot na samesprekings met die
kerkraad van die plaaslike gemeente en die UK
van die SJK;

7.3.2.3 dat ander gemeentes met ‘n groot kon
sentrasie van studente d m v die SJK eansoek om
subsidie mag doen.

7.4 Verpleegstersbearbeiding

7.4.1 Tygerberg-Hospitaal

Die Sinocie het verantwoordelikheid aanvaar vir die
bearbeiding van die verpleegsters van Tygerberg
Hospitaal. Die voltydse jeugwerkster se salaris is
sedert 1 Maart 1986 gesubsidieer met R7 500-00 per
jaar. Hierdie bedrag het heeltemal ontoereikend ge
word sodat die jeugwerkster van Vredelust-ge
meente net op ‘n beperkte skaal deeltyds hierdie
werk doen. Die subsidie behoort so aangepas te
word dat ‘n jeugwerkster weer voltyds hierdie werk
kan doen.

7.4.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit

dat ‘n meer reallstiese subsidie vir die bearbei
ding van die Tygerberg se verpleegsters betaal
word. Volmag hiervoor word aan die Kommissie
van Toesig en Kontrole gegee na oorlegpleging
met die UK van die SJK en die kerkraad van
Vredelust.

8. OPVOEDING EN ONDERWYS

8.1 Statistiese gegewens

8.1.1 Skole

Uit die verslae van die ringe word die volgende sta
tistiek verkry:

~f~r~on~l N~KLJdmaI~ ‘.%

115 395 305 77%
228 3153 2530 80%
126 3137 2472 78%

Hierdie hoe persentasie N G lidmate in die onderwys
geledere beklemtoon die belangrike rol wat ons kerk
in die formele onderwys kan en behoort te vervul.

8.1.2 Skoolkomitees/Bestuursrade

Daar is 1637 N G lidmate uit 1906 (86%) op skool
komitees/bestuursrade en 373 uit 437 (85%) op
skoolrade.

8.1.3 AANBEVELINGS

Die Sinode

4 800
700 1 400

1 850

4 822

380
630

Pre-primCre skole
Laerskole
Hoërskole

8.1.3.1 betuig sy dank teenoor elke Christen-
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leerkrag wat sy beroep as goddelike roeping
beoefen en deur sy optrede ‘n navolgenswaardige
voorbeeld vir die kinders stel;

8.1.3.2 slen die Christen-onderwyser as die ult
nemende instrument vir die behoud van die
Christelike karakter van die onderwys;

8 1 3 3 versoek ons hdmate rn skoolkomitees om
benewens ander bekwaamhede 00k Christen
skap as ‘n hoe prioriteit by die aanstelllng van per
soneel te last geld.

8.2 Koester ons Jeug 2000

Daar is met waardering kennis geneem dat die De
partement Onderwys en Kultuur: Administrasie
Volksraad met bogenoemde projek besigis. Die doel
is om die jeug positief te beInvloed en na die jaar 2000
te begelei.

8.3 lnterkerklike Kommissie vir Opvoeding en
Onderwys(l K00)

8.3.1 Samestefling en funksionering

Die IKOO bestaan uit verteenwoordigers van die drie
Afrikaanse Susterskerke. Elke Sinode van die N G
Kerk het daarin ‘n verteenwoordiger. Gereelde ska
keling met onderwysinstansies vind plaas. ‘n Simpo
sium oor die benutting van die massamedia om die
Jeug positief te bemnvloed waarby die vennote, ouers,
kerk en skool betrak word, word tans beplan.

8.3.2 AANBEVELING

Die Sinode keur die jaarlikse pro rata-bydrae van
hierdie Sinode vir die werksaamhede van die
IKOO goed. (Tans R1745 sedert 1986).

8.3.3 Bybelonderrig op skool

8.3.3.1 Persberigte

Na aan~eiding van persberigte oor die moontlike ver
vanging van Bybelonderrig op skool is heelwat na
vrae van ringe ontvang.

Navrae by die KOD het bevestig dat die vervanging
van Bybelonderrig nie deur hulle oorweeg word nie.
Die minister van Nasionale Opvoeding het ook ‘n ver
kiaring uitgereik dat daar nie rede tot vrees is dat
Bybelonderrig vervang sa~ word nie.

8.3.3.2 AANBEVELINGS

Die Sinode

8.3.3.2.1 is dankbaar oor die Minister van Nasion
ale Opvoeding so versekering dat dit hoege
naamd nb oorweeg word om Bybelonderrig op
skool te vervang nie;

8.3.3.2.2 verklaar opnuut dat die behoud van
Christelike onderwys vir horn ‘n nie-onderhandel

bare sack is.

8.3.4 Buite-kurrikulêre godsdiensaktiwiteite in
openbare skole

Daar was in die verlede ernstige verskil van stand
punte tussen die drie lede-kerke oor die pick van die
Afrikaanse Christen-Studentevereniging (ACSV).

Nadat die saak vir ses jaar op die sakelys was is die
volgende welkome besluit uiteindelik eenparig ge
neem:

1. Dat die werklikheid van die ACSV en sy aktiwiteite
by sko~e erken word.

2. Dat die ACSV as vrye, nie-kerklike Christelike vere
niging gesien moet word wat horn hoofsaakNk deur
Bybeistudie toespits op die geestelike toerusting aan
skoolkinders naas en scam met die kerke waarvan
die kinders doop- en belydende Ndmate is.

3. Dat die konstituerende kerke van die IKOO ver
sock word om dit te oorweeg om amptelik deur ver
teenwoordiging in die besture van die ACSVtoesig uit
te oefen en by die ACSV en sy aktiwiteite betrokke te
raak.

4. Dat die IKOO die hoofbestuur van die ACSV ver
sock om in samewerking met die Dagbestuur van die
lnterkerklike Kommissie vir Opvoeding en Onderwys
sy grondwet te wysig sodat:

4.1 voorsiening gemaak word vir amptelike en gesa
mentlike toesig en beheer oor die ACSV en sy aktiwi
teite deur die drie konstituerende Afrikaanse kerke
van die lnterkerklike Kommissie vir Opvoeding en
Onderwys;

4.2 voorsierting gemaak word vir inspraak van die
!KOO se lidkerke by die opstel van Bybeistudiegidse
en ander studiemateriaal van die ACSV.

8.4 AFRIKAANSE CHRISTEN-STUDENTEVER
ENIGING

8.4.1 Inleiding

Dit is met dankbare erkenning teenoor die Here dat
ons hiermee ‘n bondige versiag van die werksaam
hede van die ACSV in hierdie streek aanbied.

Deur die onmisbare seen en voorsiening van die Here
was dit vir die ACSV moontlik om die afgelope jare
met vrug sy werk te kon voortsit. Die kern van die
werk in die takke was steeds die Bybetstudiekringe
wat weekliks onder die teiding van kringteiers ptaas
gevind het.

Die Hoofbestuur van die ACSV doen steeds aBcs in
sy vermoë om inhoud te gee can die AJK Se beleid
(soos onderskryf deur die Algemene Sincxie) van
samewerking en koördinasie tussen die ACSV en die
Ned Geref Kerk met betrekking tot die jeugwerk. Die
ACSV sal graag op hierdie pad wit voortgaan en sat
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op hoogste vlak aandag wil gee aan enige saak wat
op enige wyse nie bogenoemde beleid heelhartig
onderskryf nie. Ons eer die Here vir taNe tekens van
spontane en hartlike samewerking met die Ned Geref
Kerk gedurende die afgelope termyn en gb met ons
hele hart dat dit die Kerk in die algemeen en ons ver
bondskinders in die besonder alleen ten goede
gekom het.

Die ACSV is ook besonder dankbaar vir die aan
moediging, ondersteuning en oop deure wat die
vereniging van die kant van die onderwysowerhede
ontvang. Ook in hierdie verband het talle blyke van
die goedgesindheid van die onderwysowerhede die
hoofbestuur baie bemoedig.

Die hoofbestuur en die verskillende streekbesture gb
dat die kerk, die skoob (waarby die ACSV ingesluit is>

8.4.3.1 Takke en lede

St vyf- Hoer- Spes
takke skobe skole

en die ouerhuis nou meer as ooit tevore saam moet
staan in die weerbaarmaking van die skoolgaande
jeug met die oog op die toekoms. Die enigste ant
woord wat ons aan huNe kan gee, is Jesus Christus.

8.4.2 Streekbesture

Die werksaamhede van die ACSV in hierdie streak is
georganiseer en gekoördineer deur drie streekbe
sture.

8.4.3 Statistiek

In die paragrawe wat hierop volg, verstrek ons die
jongste beskikbare statistiek, naamlik die wat gegeld
het vir die jaar 1990. Die Sinode behoort daaruit ‘n
duidelike beeld te kan vorm van die jongste stand van
sake.

Middel Ter- TOTALE
baar siêr

Totabe getal Afrikaanssprekende
leerlinge in inrigtings met ACSV
takke

Persentasie ACSV-Iede

Getab personeel betrokke

8.4.3.2 Gedurende 1990 is twee nuwe takke van die
ACSV in hierdie streek gestig en drie takke ontbind.

8.4.4 Takwerksaamhede

8.4.4.1 100 Hoërskooltakke in hierdie streek het ge
durende 1990 die amptelike Bybelstudiewerkboek
van die ACSV, Riglyne uit die Woord nr 3, besteb. Dit
het meegebring dat 9 546 hoërskoollede ‘n eksem
pbaar van die werkboek besit het en, so vertrou ons,
gereeld gebruik het. (By sommige takke word die
lade voorsieri van fotokopiee van die Bybelstudiestof
wat gemaak word uit die komplimentére eksemplare
wat aan elke tak voorsien is.)

Twaalf Iaer- en spesiale skooltakke het die Bybelstu
diewerkboek vir Juniors, Die Woord en ek, bestel en
461 bede hat elk ‘n eksemplaar daarvan ontvang.

8.4.4.2 Volgens die jongste verspreidingswyse het
elke lid van die ACSV wat ‘n Bybelstudiewerkboek be-
stab het, ook die vier uitgawes van die vereniging se
lyfbbad, TIENERKOMPAS, gedurende 1990 ontvang.

8.4.4.3 Aan elke kringleier is ‘n handleiding vir die
doelmatige gebruik van die Bybelstudiewerkboek in
groepsverband gratis voorsien. Die handleidings

gee noodsaaklike wenke en agtergrond ten opsigte
van elke groepbybelstudie in die Bybebstudiewerk
boek.

8.4.4.4 By 118 takke word daar gereeld beierskbasse
gehou en 98 van die leiersktasse word deur ‘n predi
kant waargeneem.

8.4.4.5 By 133 takke word gereeld Bybebstudiekringe
gehou, 120 hou gereebd bidure en by 88 takke funk
sioneer ‘n doeltreffende takbestuur en kom die tak
komiteewerksaarnhede na die baste van ons wete tot
syreg.

8.4.5 Kampe en Konferensies

‘n Groot verskeidenheid van kampe en konferensies
word jaarliks gehou waarvan die bekendste die kring
leierseminare (1990 kampgangers in 1990) en die
April-vakansiekampe (606 kampgangers) asook die
skoolverwisselingskampe vir at vyfs (961 kampgang
era). Takkampe is in 1990 deur 4 022 kampgangers
bygewoon.

8.4.6 Kampterreine

Aantal takke

Aantab lede

12 109 10 4 7 142

275 16605 846 108 945 18779

701 31 940 1 814 108 1 816 36379

39,2

30

52,0 46,6 100,0 52,0

309 50 8 9 406

51,6

Die ACSV beskik oor ses ontwikkelde en toegeruste
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kampterreine in hierdie streek, naamlik die terreine by
Kleinmond, Franschhoek, Tulbagh, Grootbrak-rivier,
in die Bainskloofpas en by Strandfontein. Daar IS 00k
‘n semi-ontwikkelde terrein naby Villiersdorp.

Hierdie kampterreine word tot die beskikking van die
Ned Geref Kerk gestel vir kerklike jeugkampe.

8.4.7 ACSV-biddag

Gedurende 1990 is daar by 34 takke ‘n spesiale by
eenkoms as Biddag vir die Studerende Jeug (tweede
Sondag in Mei) gehou. Hoewe~ hierdie dag nie meer
amptelik deur die kerk as biddag uitgesonder word
nie, het die hoofbestuur besluit om takke aan te
moedig om, vanweë die. lang tradisie wat hierdie
mooi gebruik in die ACSV het, hiermee voort te gaan.
Die plaas!ike Ned Geref gemeente word gewoonlik
by hierdie byeenkomste betrek.

8.4.8 Verslae

Dit word van elke takbestuur verwag orn jaarliks ‘n
versiag van sy werksaamhede aan die plaaslike Ned
Geref-Kerkraad te stuur. Van elke sirkelbestuur word
verwag om eweneens ‘n versiag aan die plaaslike ring
te stuur.

8.4.9 Strand- en Vakansdienswerk

Hierdie werk is deur die Sinodale Kommissie vir Va
kansieoordbediening in Wes-Kaapland aangepak.
Dienswerkspanne is deur die ACSV georganiseer,
opgelei en aan plaaslike Ned Geref-Kerkrade by 40
strand- en vakansieoorde in Wes-Kaapland be
skikbaar gestel. Volledige versiag word deur die ge
noemde kommissie aan die betrokke kerklike ver
gaderinge gedoen.

8.4.10 Dankbetuiging

Aan God al die eer vir die wyse waarop Hy die werk
van die ACSV geseen en onderneem het gedurende
die afgelope jaar. Ons hou steeds die oog op Horn
gerig.

8.4.11 AANBEVEUNGS

Die Sinode

8.4.11.1 is dankbaar teenoor die Here vir die ge
seende werksaamhede van die ACSV soos weer
spieël in die verslag;

8,4.11.2 spreek sy waardering uit teenoor die
hoolkantoor en reisende personeel vir hul toege

wyde diana en mooi gees van samewerking.

9. RASIONALISERING

9.1 Knelpunte t o v rasionalisering

Die reelings soos voorgestel deur die Kommissie vir
Rasiorialisering het sekere knelpunte in die praktyk
opgelewer veral t o v versiaggewing, spesiale ringsit
tings, duplisering van sakelyste ens. Dit behoort in
behandeling geneem te word. Die SJK oordeel dat ‘n
ad hoc-kommissie hiervoor benoem moet word.

9.2 ~nt

Die Sinode

1. versoek dat knelpunte en probleme t o v die
reëlings voortvloeiend uit die verslag van die
Kommissie vir Rasionalisasie, veral versiagge
wing, spesiale ringaittings, vergadertye ens in be
handeling geneem moet word sodat die nodige
aanpassings gedoen kari word;

2. benoem ‘n kommissie bestaande uit die asses
sor as sameroeper en een verteenwoordiger van
elk van die volgende kommissies: Toesig en
Kontrole, Getuienis, Jeug, Diens van Barmhartig
held, Leer en Aktuele Sake met die reg van koop
sie;

3. keur goed dat hierdie kommissie se voorstelle
deur die Sinodale Kommissie vir implementering
goedgekeur mag word.

10. SLOT

U kommissie het probeer om sy verantwoorde
Iikhede na die beste van sy vermoë nate kom en bid
orn die leiding van die Heilige Gees vir die Sinode.

Lede van die kommissie

J van der Westhuyzen (voorsitter), E J van der Walt
(onder-voorsitter), H Steyn, B M L Marais, M de
Kock, A A Meintjes, D Burger, K B Gericke,
W Badenhorst, J S Wepener, J T van Rooyen,
M W Faick, W P Pienaar, S Volschenk (sek),
G A J Roberts (sek), G van Schalkwyk (sek), G van
Broekhuizen, G S Olivier, J D de Kock (sek), M H le
Roux, J S Bruwer, A R Hanekom, A J Basson,
J S Higgs, T S Smit, J L Wahi; J N Kritzinger,
J S Zaayman, J M G Prins, D Kitching, mev P Brand,
G Olivier, mej M van Zyl, mev I Louw, C J Carstens,
W J Botha, P J A Steenkamp (sek), W L Duvenhage,
M R Heyns (skriba)
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All VERSLAG VAN D~E KURATOR~UM VAN D~E TEOLOG~ESE
KWEEKSKOOL TE STELLENBOSCH

Geagte voorsitter, broers en susters

Dit is vir die Kuratorium van die Teologiese
Kweekskool ‘n voorreg om die volgende versiag oor
sy werksaarnhede in die reses (1987 - 1991) voor te

1. PERSONEELWISSEUNG

1.1 Administratiewe personeel

* Ds 0 S H Raubenheimer: Na 11 jaar van toege
wyde diens as Skriba van die Kuratorium het ds
Raubenheimer op 31 Desember 1989 emeritaat aan
vaar. Die Here het horn begenadig met baie talente
en ‘n onvermoeide ywer.

* Mnr Chris Vermeulen het na 6 jaar getroue diens
die tuig as Saakgelastigde op 30 Junie 1989
neergelé.

In die pick van ds Raubenheirner en rnnr Vermeulen
is onderskeidelik ds T E Lombard (skriba) en rnev E
van der Merwe (boekhoudster) benoem.

1.1.1 AANBEVELINGS

1.1.1.1 Die Sinode betuig sy dank en waardering
aan ds 0 S H Raubenheimer en mnr C Vermeulen
vir die gewaardeerde diens wat hulle deur die jare
aan die Kweekskool gelewer het.

1.1.1.2 Die Sinode wens ds T E Lombard en sy
personeel die seen van die Here toe op die ver
skeidenheid take in belang van die Kweekskooi.

1.2 Doserende personeel

1.2.1 Ou Testament

Die skielike heengaan van prof D H Odendaal op 27
Julie 1990 was ‘n groot skok vir almal en ‘n groot ver
lies op baieterreine. Sydiens aan die Koninkryk was
baie meer as net sy teologiese arbeid.

Prof Odendaal is as Departementshoof opgevolg
deur prof J P J Olivier terwyl prof H L Bosman van
UNISA beroep is om die vakature in die departement
te vul. Hy het op 1 April1991 diens aanvaar.

1.2.2 AANBEVEUNGS

1.2.2.1 Die Sinode betuig sy waardering vir die
diens wat prof Odendasi san die Kweekskool en
die Kerk in wye verband as teoloog, sendingman
en Bybelvertaler gelewer het.

1.2.2.2 Die Sinode verseker mev Odendaal en
haar kinders van die Kerk se opregte meegevoel
en wens hulle die krag en leiding van die Here toe.

1.2.2.3 Die Sinode verwelkom prolf Olivier en
Bosman in hulle onderskeie poste en bid hulle die
seen van die Here toe.

2. DOSENTE

2.1 Getal dosente

Daar is tans 18 dosente van wie 11 professore, 3
mede-professore en 4 senior lektore is.

Prof B A Muller is die Dekaan. Die volledige perso
ned is:

Ou Testament Proff J P J Olivier, H L Bosman

Nuwe Testament Prof H J B Combrink, dr B A du
Toit

Ekkiesioiogie Proff E Brown, P Coertzen

Dogmatiek Proff W D Jonker, D A du Toit, P F The-
ron

Sendingwetenskap Prof J du Preez, dr C M Pauw

Diakoniologie Proff B A Muller, D J Louw, drr J M G
Prins, H J Hendriks

Bybelkunde Proff J Kinghorn, B C Lategan, dr E M
Muntingh

2.2 Kontak Kuratorium - Dosente

Die Kuratorium behou sy kontak met die Raad van
Dosente op verskillende vlakke.

* in adviserende hoedanigheid het die Skriba sitting
in die vergadering van die Dosenteraad en die Dc
kaan op die Dagbestuur.

* Die Dagbestuur voer na die eis van die omstandig
hede van tyd tot tyd sarnesprekings met die Dosen
teraad oor die belange van die studente en die
Kweekskool.

* Die Kuratorium ontmoet die dosente twee keer per
jaar en dan word indringend oor sake van die
Kweekskool gepraat.

2.3 Kontak van die dosente met die Kerk

Dit is beide vir die Kerk en die dosente van die aller
grootste belang om in noue kontak met mekaar te
bly. Dit is goed vir die dosente om soveel as moont
uk met die praktyk in gemeente- en ringsverband te
doen te kry. Net so is dit vir lidmate en kerkrade
goed om die dosente van nader te leer ken. Hierdie
kontak het ‘n vrugbare wisseiwerking tot gevolg.
Kontak word op die volgende maniere bewerk.
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* Preekbeurte deur dosente in gemeentes;
* Besoeke deur dosente aan ringsittings;
* Die volgende het geblyk ‘n baie vrugbare metode
te wees: Dosente preek op ‘ii bepaalde Sondag in al
die ringsgemeentes. Die daaropvolgende Maandag
en Dinsdag word daar in samewerking met BUVTON
‘n kursus vir die ringspredikante aangebied, met ge
bruikmaking van soveel as moontlik dosente.

2.4 Teologiese Dag

Die Dosenteraad het in samewerking met die Kurato
rium jaarliks aan die begin van die akademiese jaar ‘n
teologiese dag aangebied. Die tema by die verskll
lende teologiese dae was die volgende:

1988:Die gemeentelike bediening in die Hg van die
Sendingnood in Suid-Afrika.

1 989:Gereformeerde Spiritualiteit vandag.

1990:Problematiek rondom Skrifgebruik en Skrifge
sag.

1991 :Kerkeenheid.

2.4.1 AANBEVELINGS

2.4.1.lDie Sinode spreek sy waardering teenoor
die Dosenteraad uit vir die aanbieding van hierdie
dae.

2.4.1.2Die Sinode moedig predikante aan om die
teologiese dae by te woon.

2.5 Werksaamhede

Met groot dankbaarheid kan gemeld word dat die
dosente hutle werk met groot ems en toewyding be
nader. Hulle rig hulle nie slegs op die teotogiese ken
nis van die studente nie, maar deur gereelde bidure
en dissipelskapsgroepe bou hulle ook aan die ge
loofslewe en bedieningsvaardigheid van studente.

Afgesien van die dosente se werk wat op die studente
betrekking het, het hulle op baie anderterreine diens
gelewer. Hulle dien die Kerk deur preekbeurte en
kursusse in gemeentes en ringe, kundige bydraes in
kerklike kommissies en vergaderinge asook pubH
kasies in die vorm van boeke en artikels. Verder is
die dosente aktief betrokke by teologiese navorsings
programme en werkgemeenskappe.

Deur die finansiele voorsiening van die Kuratorium is
o.a. die volgende kursusse, wat buite die akademiese
bestek val, vir die studente aangebied

* Kursus in Seminaartegniek;
* Evangelisasie;
* Besoeke met die oog op verskillende bedienings

praktyksituasies;
* Huwelikskursus vir getroude finalejaars;
* Spraakklasse.

Op versoek van die Kuratorium het die dosente ‘n
stuk getitel “Enkele steflings oor die Bevrydingsteo
logie”, opgestel. Hierdie stuk wat in verkorte vorm
ook in Die Kerkbode gepubliseer is, verteenwoordig
die amptelike standpunt van die Kuratorium en
Dosenteraad. Die slotparagraaf van die stuk Iui soos
voig:

‘As beoefenaars van die gereformeerde teologie bely
ons dat die heerskappy van God oor alle terreine van
die lewe gaan - dus ook oor die ekonomie en die poll
tiek. Dit is vir ons ‘n saak van geloofsoortuiging dat
daar vryheid en die reg tot selfbeskikking vir alle
mense in ons land moet wees, en dat alle vorms van
onreg uit die weg geruim moet word. Ons gb ook
dat God self intree vir die saak van die wese en die
weduwees, die armes en verdruktes.

Ons het dus begrip vir sekere basiese oortuigings van
die beoefenaars van die BT. Ons meen egter dat die
wyse waarop die BT die teobogie hanteer, vanweë die
eensydigheid daarvan, die ideobogiese aansluiting by
die Marxisme en die wyse waarop teologie en kerk in
diens van ‘n politieke magstryd gestel word, die
evangetie op ‘n gevoelige wyse in die hart aantas.
Daarom is dit noodsaaklik om voortdurend in ge
sprek te bly met die voorstanders van hierdie tipe te
obogie, en teenoor hulle te getuig van die evangelie
soos ons dit in gemeenskap met die Kerk van able
eeue verstaan.”

2.7 AANBEVELING

Die Sinode betuig sy dank teenoor die dosente vir
hulle toegewyde diens in belang van die opleiding
van teologiese studente, asook vir waardevolle
bydraes op baie ander terreine aan die Kerk en
koninkryk van die Here en bid hulle die seen van
die Hemelse Vader toe.

3. STUDENTE

3.1 Studentegetalle

Die studentegetalle het soos voig gewissel:

1989

BA 101 94 78 91
BTh 126 92 79 81
MTh 96 100 87 93
DTh 84 76 82 77

3.2 Legitimasie van damesstudente

In 1990 is die eerste twee damesstudente gebegitim
eer. Hubbe was mej J M Griesel en mev D N Cilliers.
Op 10 Februarie 1991 is ‘n derde dame gelegitimeer
nl mev H MacCillivray.

3.3 AANBEVELINGS

3.3.1 Die Sinode neem met waardering kennis
van die studente wat hutle in moeilike en on
sekere tye aanmeld vir opleiding met die oog op
die bediening.

19~ I~1

2.6 Bevrydingsteologie
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3.3.2 Die Sinode verseker die gelegitimeerdes
wat op ‘ii beroep wag van die Kerk se meelewing
en voorbidding.

3.3.3 Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op kerk
rade om inisiatief te neem om werkageleenthede
vir proponente te skep en die versoek van die Al
gemene Sinode om R2 per lldmaat tot die Gedien
ingstonds by te dra ernstig te oorweeg (Hand Aig
Sin bI 702 Pt 1.3.4.2).

4. BEURSLENINGS AAN STUDENTE

Die finansiële behoeftes van otis studente is bale
groot. Studiekoste beloop tans ongeveer R12000,00
per jaar. Vir ‘n getroude persoon met kinders is dit
natuurlik nog bale meer. Die gemiddelde beurslen
ing vir 1991 het R3 770 beloop. Dit bring mee dat
bale studente hulle studies met ti groot skuld voltooi,
sommige tot R50 000,00.

Die studiekoste van universiteite gaan in die toekoms
skerp styg. Die Kerk sal alias in sy vermoë moet
doen om betyds voorsiening vir die toekoms te maak.
Die volgende besluit van die Algemene Sinode ver
dien die ondersteuning van al die gemeentes:

‘in die Jig van die hoe koste van teologiese studie,
doen die Algemene Sinode ‘n ernstige beroep op ge
meentes en individuele lidmate om ruim bydraes vir
teologiese studiefondse te maak.” (Hand Aig Sin
1990 bi 708 pt 7.4.4).

4.1 AANBEVELINGS

4.1.1 Die Sinode betuig sy opregte dank en waar
dering teenoor lidmate en gemeentes wat die
beurstonds die afgelope vier jaar finansleel on
dersteun het.

4.1.2 Die Sinode doen ‘n dringende beroep op
lidmate om tot die beursfonds by te dra en ver
soek hufle om met die opste! van huNe testament
ook die beurstonds van die Kweekskool in ge
dagte te hou.

4.1.3 Die Sinode versoek gemeentes om indien
moontlik jaarliks ‘n skenking aan die beursfonds
te doen. Die bedrag van R750 word as ideaal ge
noem.

5. BEGELEIDINGSKOMMISSIE

5.1 Funksionering

Die Begeleidingskommissie funksioneer as ‘n sub
kommissie van die Kuratorium en behartig die jaar
Iikse keuring en begeleiding van die BA-Teologie
studente.

5.2 Keurlng en begeleiding

Die jaarlikse keuring van studente geskied aan die
hand van die volgende verslae:

* Persoonuike verkiaring t o v geioofsekerheid en
roeping tot Evangeliebediening;

* getuigskrif van skoolhoof (BA Teologie I);
* getuigskrif van plaaslike Jeraar;
* getuigskrif van dosent (BA Teologie Ii en ill);
* med iese versiag;
* evaluering deur kliniese sielkundige;
* versiag deur lid van Begeieidingskommissie.

5.3 Keuring en begeleiding van B Th-studente

Die keuring en begeleiding van die B Th-studente
word deur die Kuratorium self gedoen. Die dagbe
stuur en die dosenteraad werk bale nou in hierdie ver
band saam. Al die studente word toegewys aan ‘n
voogdosent. Die voogdosent ontmoet studente
weekiiks in dissipeiskapsgroepe. Die dagbestuur en
dosenteraad lé ‘n verslag oor die studente aan die
Kuratorium voor.

Die keuring van die studente geskied aan die hand
van dieselfde versiae as die BA Teologie-studente (pt
6.2).

5.4 Kampe vir BA Teologie 1-studente

Aan die begin van die jaar word vir die eerstejaars ‘n
kamp in samewerking met die TSR (Teoiogiese
Studenteraad) aangebied. Die kamp word bale
hoog deur die studente geevaiueer. Dit is ook ‘n ge
ieentheid vir die studente om mekaar beter te Jeer
ken. Die Begeieidingskommissie is bale dankbaar
vir die tinansiëie bydrae wat die SJK vir hierdie kamp
skenk.

6. EKSAMENKOMMISSJE

6.1 Samestelling

Die Eksamenkommissie is soos voig saamgestel:

Dr D J Hattingh (Voorsitter), dr H F Conradie (Wes
Kaap), dr E J van der Walt (Wes-Kaap), dr M D J
Smith (Wes-Kaap), dr P Bekker (Wes-Kaap), ds C S
Roberts (Wes-Kaap), ds P L Louw (Oos-Kaap), ds A
J Lacock (Noord-Kaap), prof D N Pienaar (OVS), dr
D A Schoitz ~Wes-Transvaai), dr W J Bruwer (Suid
Transvaal), dr A G S Gouws (Noord-Transvaai), dr C
W du Toit (Oos-Transvaai), ds J H Spies (Natal), ds A
J de Kierk (SWAJNamibië)

6.2 Werkswyse

Die Eksamenkommissie hat die volgende riglyne
aanvaar:

6.2.1 Die akademiese ondersoek word deur die
dosente gedoen. ‘n Kerkiike Eksaminator uit die
Eksamenkommissie kan die dosent in die finale eksa
minering bystaan.

6.2.2 Die jaariikse ondersoek deur die Eksamenkom
missie is veral op die bedieningsvaardigheid van die
studente gerig, asook op sy persoonlike godswug
en inneriike gehegtheid aan die leer van die Kerk.
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6.3 Getal studente ondersoek

Gedurende die afgelope vier jaar is 172 studente on
dersoek waarvan 169 gelegitimeer is. Twee van hier
die persone is na die Eksamenkommissie vir die af
neem van die Colloquium Doctum verwys.

7. KIESKOLLEGE

Die KieskoHege het in die reses een keer vergader orn
die volgende beroep ult te bring:

Prof H L Bosman (professor Cu Testament)

8. KURATORIUM PRETORIA

8.1 Dosente

Die volgende dosente is aan die Fakulteit verbonde:

Ou Testament Proff W S Prinsloo (Dekaan), J H le
Roux

Nuwe Testament Proff A B du Toit, J G van der Watt

Kerkgeskiedenis Proff C F A Borchardt, J W Hof
meyr

Dogmatiek en Etiek Proff J A Heyns, C J Wethmar

Godsdiens en Sendingwetenskap Proff D Crafford,
P GJ Meiring

Praktiese Teologie Proff C J A Vos, J C Muller, H S
Breytenbach

Bybelkunde Proff W Vosloo (Cu Testament), J S
Joubert (Nuwe Testament)

8.2 Studente

Die studentegetalle het soos voig gewissel:

BA 194 146 148
BD 172 163 181
MDiv 50 51 53
DD 143 143 152

8.3 Kieskollege

Die Kieskollege het die afgelope 4 jaar vyf maal ver
gader en wel op 3 Mel 1988, 18 November 1988, 17
November 1989, 26 April 1990 en 16 November 1990.
Die volgende dosente is in hierdie tydperk beroep:

Prof P G J Meiring (Godsdiens- en Sendingweten
skap), prof C J A Vos (Praktiese Teologie), prof J C
Breytenbach (Bybelkuncle : Nuwe Testament), prof J
W Hofmeyr (Kerkgeskiedenis en Kerkreg), prof J C
Muller (Praktiese Teologie), prof P J Rossouw (Prak
tiese Teologie), prof S J Joubert (Bybelkunde: Nuwe
Testament), prof H S Breytenbach (Praktiese Teo
logie).

Professore J C Breytenbach en P J Rossouw het die
beroepe nie aanvaar nie.

9. KURATORIUM BLOEMFONTEIN

9.1 Dosente

Die volgende dosente is aan die Fakulteit verbonde:

Ou Testament Proff M H 0 Kloppers, S D Snyman

Nuwe Testament Prof H C van Zyl, ds D F Tolmie

Ekklesiologie Prof P J Strauss, dr R M Britz

Dogmatologie Proff P C Potgieter (Dekaan), S A
Strauss

Diakoniologie Proff J S Kellerman, P J Rossouw, di
D J KotzO, G B Roux

Sendingwetenskap Prof J H Smit

Bybelkunde Proff D N Pienaar, G E Olivier, S J P K
Riekert, ds C Saayman, prop W M L Strydom.

9. STUDENTE

Die studentegetaue het soos voig gewissel:

BA 96 76 75 79
8Th 76 77 76 82
MTh 69 65 58 58
DTh 41 35 39 38

9.3 Kieskollege

Die Kieskollege het in die reses drie keer vergader am
die volgende dosente te beroep:

Nuwe Testament Ds D F Tolmie

Ekklesiologie Prof P J Strauss en dr R M Britz

Diakoniologie Prof P J Rossouw en ds G B Roux

10. VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING

10.1 Besluite van die Algemene Sinode

Vir kennisname

10.1 Die Sinode stel dit weer eens as ideaal dat die
diensdoende predikante van tyd tot tyd verdere teo
logiese opleiding behoort te ontvang.

10.1.2 Die onderskeie teolagiese fakulteite word ver
soek om alles binne hulle vermoë te doen ter berei
king van hierdie ideaal.

10.1.3 Die sinodes (SKAE’s) word versoek am in oar-
leg met die teologiese fakulteite wee en middele te
vind am predikante en kerkrade te motiveer om hier
aan uitvoering te gee.

1991

1991

162
157
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10.1.4 Die Sinode oordeel dat ringe die verantwoor
delikheid behoort te aanvaar om die bywoning van
voortgesette opleiding deur ringspredikante te reel
en daaroor toesig te hou. (Hand Aig Sin 1990 bI 703
Pt 5.7.4.1 - 5.7.4.4).

11. BURO VIR VOORTGESETTE TEOLOGIESE
ONDERRIG (BUVTON)

11.1 Totstandkoming van BUVTON

Die opdrag om die voortgesette teologiese onderrig
aan die Kweekskool van Stellenbosch te koördineer
en te organiseer is aan die Buro vir Voortgesette Te
ologiese onderrig en navorsing (BUVTON) gegee.
Hierdie Buro het OP 1 Januarie 1988 as ‘n onderdeel
van die Teologiese Fakulteit, US begin funksioneer.
Die totstandkoming van BUVTON was moontilk ge
maak deur die inisiatief van prof D W de Vifliers, ‘n
voormalige dekaan van die fakulteit. Hy het die oor
tuigingswerk by die Kuratorium en die Universiteit
van Stellenbosch gedoen en het man alleen ‘n kapi
taalfonds van byna RI miljoen ingesamel om
BUVTON te finansier.

11.1.1 AANBEVEUNG

Die Sinode bedank prof D W de Villiers vir sy on
vermoelde ywer in die totstandkoming van
BUVTON en wens horn die seen van die Here toe.

11.2 Kursusse aangebied in 1990

Die volgende kursusse is aangebied:

Gemeenteleiding 1 en 2, God’s Genade 1 en 2,
Dienswerk van gelowiges, Strategiese Teologiese
Beplanning, Kursus vir predikantsvroue, Variasie in
die Erediens, Erediens as fees, Kategese, Media
prediking, Opleiding van Huweliksverrykers.

11.3 Bykomende kursusse vir 1991

Spiritualiteit, Pastorale hantering van tug in ‘n ge
meente, Bediening aan beswaardes in die huidige
politieke situasie, Evangelism Explosion HI.

11.4 Werkseminare aangebied

Die volgende werkseminare is vir predikante aange
bled:

Delegering in ‘n gemeente, Die rol van die kerk t 0 v
versoening in Suid-Afrika, Satanisme, Funksioner
ing van ringsvergaderings, Aanpassings in ‘n veran
derde samelewing, ‘n Strategie vir die bediening tot
die jare 2000.

11.5 DesentraBsasie en kursusse in Ringsver
band

Benewens kursusse op Stellenbosch of omgewing,
word kursusse ook in Oos-Kaapland, Noord
Kaapland en die Karoo (Beaufort-Wes) aangebied.
Vanaf 1991 sal kursusse ook gereeld by Oudtshoorn

aangebied word.

8UVTON bied ook graag OP versoek kursusse vir
predikante in ringsverband aan. Kursusse in rings
verband het bepaalde voordele.

11.6 AANBEVEUNGS

11.6.1 Die Sinode betuig hoe waardering vir die
diens wat BUVTON aan die Kerk en sy predikante
fewer en wens ds M A V van der Merwe krag en
wysheid vir sy belangrike werk toe.

11.6.2 Die Sinode versoek lidmate en gemeentes
om BUVTON finansieel te ondersteun.

12. REGLEMENTSWYSIGINGE

12.1 Reglement 13:2.3.5

Skrap die volgende woorde in 2.3.5: die dosente
korps vorm nie meer as 25% van die Kieskollege nie.
Indien die dosenteverteenwoordigers in die Kieskol
lege meer as 25% van die totaal uitmaak, kan die Se
kundilede in 6.2.4 opgeroep word om die persenta
sieverhouding te behou.”

12.1.1 AANBEVELING

Die Sinode keur die wysiging goed.

12.2 Reglernent 13:3.2.2.1
Skrap die volgende sin in 3.2.2.1: “Wanneer die pos
van ‘n professor vakant rack, word nominasies gevra
vir professor/senior lektor en wanneer die pos van ‘n
senior lektor vakant raak, word nominasies slegs vir
‘n senior lektor gevra.”

12.2.1 AANBEVEUNG

Die Sinode keur die wysiging goed.

12.3 Reglernent 13:4.4.6.2

Skrap “Iisensiaat” in 4.4.6.2

12.3.1 AANBEVEUNG

Die Sinode keur die wysiging goed.

12.4 Reglement 13:4.4.4

Voeg aan die einde by: “en ‘n onlangse sielkundige
evaluering.”

12.4.1 AANBEVEUNG

Die Sinode keur die wysiging goed.

12.5 Reglement 13:5.2

Voeg nuwe 6.2.1.5 by: “hewys van onlangse sielkun
dige evaluering.”
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12.5.1 AANBEVELING

Die Sinode keur die wysiging goed.

13. VERHOUDING MET UNWERSITEIT

Die verhouding en samewerking tussen die Universi
teit en Kuratorium is van die hoogste gehalte. Die
Kuratorium het hoe waardering vir die belangstelling
en simpatieke betrokkenheid van die Rektor en Vise
Rektore in die sake van die Kweekskool en sy
studente.

13.1 AANBEVELING

Die Sinode bedank die Universiteit van Stellen
bosch vir die hartlike samewerking asook vir
beurse en lenings aan teologiese studente. Die
Universiteit word die seen van die Here toege

wens op a! sy aktiwiteite.

Die Kommissie bid die vergadering die seen van die
Here toe.

Lede van die kommissie:

D J Hattingh (voorsitter), J van der Westhuyzen,
F M Gaum, H F Conradie, C J Lamprecht, J P Gave
ra, H Kuyler, P A Verhoef (ouderling), J F Viljoen
(Oos-Kaap), W L Steenkamp (Oos-Kaap), A J La-
cock (Noord-Kaap), D N Pienaar (OVS), D A Scholtz
(Wes-Transvaal), D C G Fourie (Suid-Transvaal),
C Colyn (Noord-Transvaal), ds R M Britz (Qos-Trans
vaal), J H Spies (Natal), A J de Kierk (SWA),
B A Muller (dekaan - adviserend), H D du Toit
(kliniese sielkundige - adviserend), T E Lombard
(skriba)
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A12 VERSLAG VAN D~E S~NODALE KOMM~SS~E V~R LEER EN
AKTUELE SAKE

Geagte voorsitter, broers en susters

U kommissie het die eer om soos voig versiag te
doen:

1. ALGEMEEN

1.1 Die kommissie word saamgestel ult ‘n verteen
woordiger uit elke ring, sewe deskundige lede (Bep
35.5.1.2), ‘n verteenwoordiger van die Vrouediens en
die Direkteur van Inligting wat ampshalwe lid en ook
skriba van die kommissie is (Bep 35.5.1.3).

1.2 Na die Sinode van 1987 bet die Dagbestuur van
SKLAS besluit “om die getal werkskomitees .... so in
te deel dat at die aspekte van SKLAS se werksaam
hede behartig kan word.’ Die volgende werkskomi
tees is saamgestel:

1.2.1 Werkskomitee vir Leerstellige Sake
1.2.2 Werkskomitee vir Bio-Etiek
1.2.3 Werkskomiteevir Politieke eftEkonomiese Etiek
1.2.4 Werkskomitee vir Huwetiks- en Seksuele Etiek
1.2.5 Werkskomitee vir Openbare Lewe, Sedes,
Media en Kuns.

2.OPDRAGTE VAN Sinade 1987

2.1 Die vrou in die ampte van ouderllng en leraar
(Hand 1987 p H91, pte 2.2~2.3~3i)

Die Sinode het geoordeel dat daar geen prinsipiele
Bybelse gronde is waarop die vrou uit die ampte van
lerende en regerende ouderling geweer kan word nie,
maar dat verdere besinning oor die ~2r~1cti~Jm
plementering daarvan nodig is. Die Sinode het dit
aan SKLAS opgedra om ‘n versiag in hierdie verband
op te stel wat aan die Moderamen voorgelé moet
word vir deursending aan AKLAS.

Die Dagbestuur het die saak na die Werkskomitee vir
Leersteltige Sake verwys. Hierdie werkskomitee het
egter aanbeveel dat die Mocleramen versoek word
om die SKAE te vra om oor die praktiese implemen
tering te besin. SKLAS bet hierdie aanbeveling aan
vaar.

2.2 Messiasverwagtinge in die Ou Testament

Die Sinode het besluit “om SKLAS te versoek om met
sy studie voort te gaan oor (o a): ‘Messiasverwag
tinge in die CT,..’ en om die verslag byvoltooiing aan
AKLAS te stuur.’ (Hand 1987 p H100 Pt 3.11.3; Hand
1987,pHlOOpt3.11.3.2; Hand 1987pHl29pt 13).

Die Werkskomitee vir Leerstellige Sake bet die vol
gende verslag opgestet en is deur SKLAS goedge
keur. Wat hier volg is ‘n aansienlik verkorte weer
gawe van die oorspronklike verslag wat in die kantoor
van SKLAS beskikbaar is.

2.2.1 Inleiding

2.2.1.1 Die naam Messias. Dit is belangrik om
daarop te let dat die titel “Messias”, wat afgelei is van
‘n Hebreeuse woord wat beteken “om met die hand
te bestryk”, “om met olie te salf”, nêrens in die OT met
die persoon van die toekomstige Heiland en Salig
maker in verband gebring word nie. Hierdie spesi
fieke toepassing vind ons wet by die latere Jodedom
en in die NT (Joh 1:41; 4:25).

2.2.1.2 Die fragmentariese sard van die voorstell
ing in die OT

In die CT is daar nérens ‘n afgeronde en volledige
tekening van die Persoon en werk van die komende
Messias nie. Sy beeld skuil veela! agter simbool en
profesie. Eers in die hg van die NT is dit moontlik om
‘n ‘getuienis aangaande Christus” in die CT te ontdek.

2.2.1.3 Enkete onderskeidings. Daar is veral drie
onderskeidings:

2.2.1.3.1 Tussen die Persoon en die tyd van die
Messias,

2.2.1.3.2 Tussen verskillende Heilandsgestaltes,
waarvan die beeld van die Messiaskoning die duide
likste is, en

2.2.1.3.3 Tussen Messiasverwagting en Heilsver
wagting: ‘. .for ancient Judaism the idea of eschato
logical salvation was more important than the con
cept of Messiah..” (D Flusser, in Encyct Judaica, II,
1408).

2.2.2. Beoordeting van die tekste

2.2.2.1 Tekste wat tradisioneel as “messiaans” be
skou is. I-tulle is Gen 3:15, 5:28, 9:25-27, 12:1-4,
27:29, 49: 8-12; Num 23:21, 24:17; Deut 18:15; Ri
8:22; 2 Sm 7:1 lb-16, 23:1-7; Job 19:25-27; Ps 2,4,
20, 21, 22,45, 46,47, 61, 72, 76, 80, 85:10-14, 89, 93,
99, 110, 132:10; Jes 2:1-5, 4:2-6, 7:13-16, 8:5-8, 9:1-
6,11:1-16,12,16:4-5,19:19-20; 32:1-5, 33:17, 40:1-3,
41:2-4, 5-9, 45:1-7, 49:1-6, 50:4-9, 52:13-53:12; Jer
16:13, 23:1-8, 18-22, 31:31-34, 33:14-18; Eseg
17:22-24, 21:25-27, 34:21-30, 36:25-32, 37:15-28;
Dan 2:31-35, 7:9-14, 9:24-27: Hos 2:15-22, 3:4-5;
Joel 2:23; Amos 5:15,18, 8:11-12, 9:9-15; Ob 21;
Miga 2:12-1 3, 4:1-4, 6-8, 5:1-5; Hag 2:7-8, 17,20-23;
Sag 3:8-10, 4:7-10, 6:9-15, 8, 9:9-10, 12:10-11; Mat
2:17, 3:1, 4:2, 4-6.

NB Van hierdie ongeveer negentig tekste het die
1933/S3vertating ongeveer drie en twintig as direk
messiaans vertaal, terwyl die 1983-vertating net by
Jes 9:5-6 ‘n hoofletter geplaas het.

2.2.2.2 Die piramide-model in die beoordeling van
messiaanse tekste.
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Met die “piramide-model” bedoel ons dat daar in die
beoordeling van “messiaanse” tekste onderskei moot
word tussen verskiHende vlakke van betekenis wat
gesamentlik ‘n piramide vorm. DergeHke profesiee -

en daar is ‘n groot aantal van hulle - is indirek-mes
siaans. Hub hot in die eerste plek betrekking op
kernaspekte van God so verbondsbeloftes binne die
Ou-Testamentiese openbaringsgeskiedenis, en eers
In ‘n verwyderde verband sien dit op Christus.

‘n Tipiese voorbeeld van die piramidiese benadering
van “messiaanse” tekste het ons in Gen 3:15. Dit val
ons op dat Calvyn hierdie sogenoemde moederbe
lofte nie direk op die Messias betrek nie. Hy merk
tereg op dat die “nageslag” van die vrou in die eerste
pick die menslike geslag as sodanig is. Gen 3:15 wil
dus sê dat daar ‘n voortdurende stryd tussen mense
en slange sal woes, met die verdere betekenis dat die
stryd in eintlike sin sal woed tussen mense en die in
strumente van die Satan. Wat die “mense” betref,
spits Calvyn dit veral toe op die kerk en verwys hy na
Rom 16:20 waar ons lees: “God wat vrede gee, sal
die Satan spoedig onder julie voete verpletter’.

Calvyn hot dus net tweevlakke in sy piramide: mense
en slange, en die kerk en die instrumente van die
Satan.

Ons hot egter ‘n Bybeise grond vir die opvatting dat
die nagesiag by uitnemondheid op Christus be-
trekking het, en dat Hy, veral in die Hg van die NT, die
spits van Gen 3:15 so piramide is.

(In die uitvoerige verslag is ook nog verwys na ge
deeltes soos Gen 12:1-3, Deut 18:15-22, die Imma
nuel-profesie in Jes 7:14, 8:8 en 9:1-6, en op die kon
ings-psalms; daar Is ook uitvoerig aandag gegee aan
die profesiee in verbancl met die dienaar van die Here
in Jes 40-55).

2.2.2.3. ‘n “Grondige eksegese van die ‘mes
siaanse’ tekste binne hulle Iiterêre en historiese
konteks”.

Weens die omvang van die materiaal en die aard van
die probieme is dit onmoontlik om in ‘n kort versiag
aan hierdie opdrag te voldoen. Ons beperk ons dus
tot ‘ii kort bespreking van die “dienaar van die Here” -

gedeeltes in Jesaja 40-66.

+ Die betekenis van die uitdrukking “dienaar van
die Here”

Sien die Woordelys in die NAV vir ‘n sinvoIle definisie.
o a: “Die dienaar behoort aan die Here en is deur die
Here uitverkies om as sy gevolmagtigde teenoor die
yolk op to tree en namens die yolk by die Here ver
antwoording to doen.”

+ Die gebruik van die term in die boek Jesaja

In die eerste hoofdeel van die bock (1-39) kom die
Hebreeuse woord vir “dienaar’ sewe keer voor, maar
dan in die betekenis van slaaf/slawe (14:2, 24:2),
amptenare (36:9, 37:24) en “dienaars” in die sin van

onderhoriges (36:11). Twee keerdui dit ‘n persoon
aan: Eljakim (22:20) en Dawid (37:35).

Dit vai ons op dat die term “dienaar” betreklik veelvul
dig voorkom in die tweede hoofdeel van Jesaja (40-
55) - ongeveer negentien keer - en dan nog vyf keer
in 56-66. Ons konsontreer veral op Josaja 40-55,
omdat die vier gedeeItos (42:1-7, 49:1-7, 50:4-11 en
52:13-53:12) wat tradisioneel as besondere “dienaar
van die Here”-profesieë ondeskei is, daarin voorkom.

+ Die konteks van die “dienaar van die Here”
profesieë

Byna honderd jaar gelede (1892) hot ‘n Duitse~ ge
leerde (B Duhm) die vier “dienaar van die Here”-profe
sieë (volgens horn: 42:1-4, 49:1-6, 50:4-9 en 52:13-
53:12) as ‘n aparte korpus beskou wat eers later in die
huidige konteks ingevoeg is. In ons tyd hot daar
tereg ‘n reaksie teen hierdie standpunt gekom, en
word nou vasgehou aan die Iiterêre en teologiese
eenheid en samehang van die gedeeltes met die
huidige konteks van 40-55.

+ Die identiteit van die “dienaar van die Here”

Tot betrekiik oniangs was skrifverkIaarders geneig
om in die identifisering van die “dienaar’ met ‘n of - Of-
model te werk: dit is Of Israel, Of die profeet self, Of
Kores (vgl 44:28,45:1), Of Moses (as model of parag
digma vir die handelinge van die yolk in die balling
skap), Of...Christus.

‘n Noukeurige studio van al die “dienaar van die
Here”-gedeeltes in Jesaja 40-55 leer ons die “dienaar”
ken as:

- die yolk Israel (sien 41:8,9; 42:19(2x); 44:1, 2,
21(2x), 26; 45:4; 49:3,7; 54:17),

- ‘n besondere figuur wat nie by sy naam genoem
word nie, maar wat ‘n middelaarsfunksie tussen die
Here aan die eon kant en Israel en die nasies aan die
ander kant bekIee (sien 49:4b-6),

- die “dienaar~ by uitnemendheid, wie se funksie
daarin bestaan dat hy plaasvervangend moot ly en
sterwe vir die sonde van ander (Jes 52:13 - 53:12).

In die konteks van die OT is Iaasgenoemde “dienaar’
die ware Israel uit Israel “who fulfills to the utmost the
will of Yahweh and the purpose which Yahweh had in
mind when he first chose Israel” ~W S La Sor, D A J
Hubbard, F W Bush, OT Survey, bi 394).

In die NT word die lydihg en work van Jesus verkiaar
met verwysing na Jesaja 52:13 - 53:12 (vgl Matt 8:17,
Rom 15:8, 1 Pet 2:22-25), en word Hy gesien as die
Dienaar van die Here (Mafl 12:18, Hand 3:13, 26,
4:27, 30). Bykomende verwysings is behaiwe Luk
22:37 ook Matt 20:28, Mark 10:45, Matt 26:28, Mark
14:28.

Is die identifisering van die ‘dienaar van die Here” in
Jes 40-55 moot dus met die verskillende vlakke van
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interpretasie rekening gehou word. Op die breë
basis van die piramide is die “dienaar’ niemand an
ders as die uitverkore yolk van God nie, daarna spits
die “dienaar” horn toe op ‘n tussenfiguur, soos die
profeet self of die boodskappers van die Here wat vir
die yolk moes Se: “Die uitkoms is hier!” (40:1), orn
dan die hoogste sport binne die OT te bereik in die
plekbekledende funksie van die “dienaar” van Jes 53.
Eers in die hg van die NT weet ons dat al hierdie “die
naars” huhle spits en afsluiting (vervulling) vind in
Christus as die “nakomeling” van Abraham by uitne
mendheid (Gal 3:16), as die Profeet wat beloof is
(Deut 18:15-18) en gekom het (Hand 3:22, 23), enas
die Lydende Dienaar van die Here.

In die hg van al hierdie oorwegings is dit duidelik
waarom die “dienaar” in at die gedeeltes van Jes 40-
55 met ‘n kleinietter “d” aangedui is: hulle vorm deel
van die Ou-Testamentiese piramide, wat as sodanig
op al sy vlakke na Christus verwys, en daarom ‘n (in
direk-)messiaanse strekking het. Die gebruik van die
kleinletter “d” beteken dus nie dat die Messias uit hier
die gedeeltes uit wegvertaal is nie. Hy is wel daarin
teenwoordig, maar dan op ‘n Qu-Testamentiese ma
nier, in die sin dat die rnessiaanse funksie in die tyd
van Jesaja verweef was met Israel en al sy funksio
narisse se roeping om “dienaars” van die Here te
wees. In Christus word al die drade van hierdie funk
siemodehle saamgetrek.

Die feit dat in Jes 9:5-6 wel ‘n hoofletter vir die “Seun”
gebruik is, vind sy regverdiging in die direkte identi
fisering van die Seun met God, waarvan horn gepraat
word as “Magtige God”.

2.2.3. AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

2.2.3.1 dat die betrokke persone wat by die vorige
Sinode beswaarskrifte ingedien het, vir hulle
kerklike meelewing en teologiese ems bedank
word;

2.2.3.2 dat met dankbaarheid kennis geneem
word van die verduideliking wat die betrokke stu
diestuk (veral in sy uitgebreide vorm) bled;

2.2.3.3 dat die voile inhoud van die Ou Testamen
tiese verkondiging - en nie siegs enkele sg “Mes
siaanse” tekste nie - in Christus ontsluit word;

2.2.3.4 dat ons daarom eerder die strekking van
die boodskap in spesitieke perikope en in die ge
heel van die Ou Testament moet verstaan, as om
op iosstaande tekste te konsentreer.

2.2.3.5 dat daar geen noodsaak is om die huidige
vertahing van die sogenaamde messiaanse tekste
in die NAV te verander nie;

2.2.3.6 dat sy hoe waardering opnuut ge
boekstaaf word vir die verantwoorde wyse waarop
die vertalers hulle moeihike taak 00k in hierdie
opsig uitgevoer net;

2.2.3.7 die Sinode bid die Bybelgenootskap van
Suid-Atrika en almal in ons vaderland wat met ver
talingsprojekte gemoeid is, die rykste seen van
die Here toe op huhle groot en verantwoordehike
taak om God se Woord sinvol te verteal.

2.3 Kerkmusiek: ‘n Prinsipiele Besinning (Hand
1987 p H97, pt 2.9.2)

2.3.1 Die Sinode het o a besluit: “... om dit aan SKLAS
op te dra om in oorleg met die Sinodale Kommissie
vir Erediens verdere aandag aan ‘n prinsipiële besin
ning oor kerkmusiek te gee ... (en) .... om die twee
kommissies te versoek om ‘n versiag op te stel wat
aan AKLAS deurgestuur moet word met die oog op
die volgende Ahgemene Sinode.”

2.3.2 In hierdie verband is verder besluit:

2.3.2.1 “om die verslag met bylaes aan AKLAS deur
te stuur en aan te beveeh dat die Algemene Sinode
opdrag gee aan die Algemene Kommissie vir die Ere
diens om:

2.3.2.2 ‘n Empiriese studie oor die resepsie van die
hiedere in die Gesangbundei te maak, of te laat maak,
met aanbeveling oor die kommunikasiegehalte en
singbaarheid van die onderskeie hiedere.

2.3.2.3 Om die konsep van verskihlende hiturgiese
style te ondersoek en die Sinode met konkrete aan
bevehings in hierdie verband te dien.

2.3.2.4 Orn die Bybelse en Ieersteihige beginsels vir
die kerkhied onder die aandag van almal in die Ned
Geref Kerk wat met kerkmusiek gemoeid is, te bring.

2.4 Okkuhtisme (Hand 1987 p HuB pte 2.1.1 en
2.1.2)

Die Sinode het die volgende best uit:

2.4.1 Die Sinode versoek SKLAS om ‘n verslag oor
die okkulte op te stel, ná grondige Skrifstudie en
nadat gegewens versamel is uit toepaslike geskrifte,
getuienisse en hierdie gravamen.

2.4.2 Hierdie versiag word dan aan die Sinodale
Kommissie of Moderamen voorgehê vir oorweging en
deursending aan AKLAS met die oog op die uitvoer
ing van die opdrag van die Ahgemene Sinode aan
AKLAS.

2.4.3 Die volgende versiag is deur die Dagbestuur
van SKLAS goedgekeur en is gehandel na aanieiding
van die besluite van die Sinode:

2.4.4 Die Gravamen van ds M M Smit oor die be
sluite van die Aigemene Sinode i v m okkultisme

Na aanleiding van hierdie gravamen het die Sinode
SKLAS versoek om opnuut aandag aan die okkul
tisme te gee in die hg van die kritiek van ds Smit op
die rapport wat die Algemene Sinode aanvaar het en
die beshuite wat daarmee in verband staan. Die op
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drag aan SKL.AS behels grondige Skrifstudie oor die
onderwerp, die versameling van gegewens en die
voorlegging aan die Sinodale Kommissie of Moder
amen vir deursending aan AKLAS.

Weens ‘n vertraging in die afhandeling van die ver
slag was dit nie betyds gereed vir deursending na
AKLAS nie. AKLAS se tyd was blykbaar ook so in be-
slag geneem met ander sake dat nie aandag aan die
opdrag om kontinuering van hierdie onderwerp
gegee kon word nie. Daarom lé SKLAS die versiag
aan die Sinode voor.

Nadat getuienisse ocr d~e okkultisme aangehoor, lit
eratuur bestudeer en konfërensies oor die saak byge
woon is, lewer SKLAS soos voig kommentaar op die
stellings in die gravamen:

2.4.4.1 Punt 1 van die gravamen beweer dat die rap
port wat as riglyn deur die Algemene Sinode aanvaar
is, nie omvattend genoeg is cm die lidmaat volledig
oor die okkulte in te hg nie.

Wanneer die groot aantal en verskeidenheid verskyn
sels wat met die okkulte in verband staan, in ag ge
neem word, is dit waar dat die versiag nie omvattend
is nie. Die opdrag aan die kommissie was immers
om “n deurtastende studie” oor die saak te onder
neem en desnoods ook getuienis aan te hoor.

Sekere aspekte word ook nie vohhedig genoeg gemo
tiveer nie. So by word die bewering dat sekere year
werpe mense op meganiese wyse demonies kan
bind, afgewys deur slegs te sé dat dit onskriftuurhik is
en ‘n onverantwoordehike omgang met die Skrif imphi
seer. ‘n Mens sou graag die motivering vanuit die
Skrif daarby wou gehad het.

Met dit ahles in ag geneem, is dit egter steeds ‘n vraag
of dit moonthik is om binne die beperkte ruimte van so
‘n versiag werkhik vohhedig op al die fasette van die
saak in te kan gaan. Die rapport slaag wéh daarin em
die werkhikheid van die okkultisme onder die aandag
te bring asook die gevare daaraan verbonde.
Onaanvaarbare standpunte rondom die hantering
van mense wat by die okkulte betrek is, word effektief
aangedui en righyne word gegee vir die gerefor
meerde bevrydingshuhp.

Dit is voorts duidehik dat die ems van die saak nie die
Sinode ontghip het nie. Die Algemene Sinode be
skou dit as van die uiterste belang dat hidmate oor die
gevaar van die okkultisme ingehig word en toegerus
word em dit te kan weerstaan en mense wat die prooi
hiervan geword het, by te kan staan ten einde die
mag van die Satan in huh lewens te kan oorwin.
Weens die ems en dringendheid hiervan het die Si-
node besluit dat die vershag “as algemene riglyn sal
dien vir die kerk” (Handehinge, p 734). Daar is ook
besluit om Bybelkor te 11versoek om ‘n kursus in ver
band met die okkuhte vir gebruik deur hidmate van die
kerk, beskikbaar te stel” (Handehinge, p 608).

AKLAS is ook “versoek om sy studie ocr okkultisme
voort te sit” (Handehinge, p 608).

2.4.4.2 Teenoor die stehhing in die rapport (19.4.2)
“dat die Skrif nérens ‘n selfstandige demonologie
ontwikkel nie” veer die gravamen in punt 2 aan dat die
Skrif wél ‘n demonologie het, maar dat die kerk in ge
breke gebly het em dit uit die Skrif na te vors.

Die rapport waarsku in die betrokke punt teen die ge
vaar van enige paging om ‘n sehfstandige demono
logie uit die Skrif te ontwikkeh. Eerstens is dit nie
moonthik nie, aangesien die Skrif nie ‘n demonologie
bevat nie. Dit gaan in die Skrif om ‘n getuienis aan
gaande die Koninkryk van God en nie cm die magte
van die Bose nie. Dit beteken egter nie dat die Skrif
oor die konirikryk van die duisternis swyg nie. In
teendeel, die Skrif bevat bale getuienis aangaande
die Satan en die demoniese magte. Kennis hiervan
is dan ook onontbeerlik om die okkubtisme te ver
staan en effektief te kan bestry. Daarom maak die
rapport ook vrylik gebruik van Skrifgetuienis ocr die
saak.

Tweedens meet daarop gewys word dat die doeh van
hierdie betrokke punt in die rapport is em te waarsku
teen “n demonologia naturahis as onderdeeb van ‘n
theohogia naturahis”. Dit gebeur waar die ervaring
saam met die Skrif die kriterium word vir die formule
ring van die demonologie of waar die Skrif sehfs aan
die ervaring ondergeskik gemaak word. Dit is in
stryd met die Soha Scriptura-beginseb en meet af
gewys word.

Daarom word die standpunt van die Algemene Si-
node ocr hierdie aspek herbevestig. (Punte 2.4.4.3
en 2.4.4.4 van hierdie vershag brel verder uitooras
pekte hiervan);

2.4.4.3 Qek in punt 2 word die kerk verwyt dat “n veh
hedige en gesistematiseerde Bybelgefundeerde de
monohogie” nie gefermuleer is nie. Dit word, vobgens
die gravamen, bewys deurdat feithik niks oar die on
derwerp op skrif gesteh is nie.

Hierdie bewering, dat hiteratuur uit kerkhike cord uiters
beperk is, is nie waar nie. Afgesien van versbae wat
voor sinodes gedien het, het die Ahgemene Sinode
van 1978 en 1986 standpunt eor die okkuhtisme inge
neem na aanheiding van versbae wat gedien het.
Daar bestaan oak ‘n hebe aantah geskrifte onder an
dere deur prof F J M Potgieter, H van den Berg, E van
N Huisameri, C H Prinshoo en P J Ressouw. Hier te
bande is ook ‘n hang hys oorsese pubhikasies oar die
onderwerp beskikbaar.

In punt 11 van die gravamen word voerts geredeneer
dat die ontwikkehing van ‘n ele demenologie behem
mer word omdat “sommige teohoë binne ens kerk die
bestaan van die Satan en sy rnagte betwyfeh of
afwys”.

Die siening van indiwiduele teoboë verteenwoerdig
nie die amptehike standpunt van die kerk ocr diesaak
nie. Dit word weergegee in die Drie Formuhiere en
die beshuite van die sinodes. Indien vermoed word
dat teoboë van die kerk van die bebydenisskrifte ver
skil, behoort die verantwoordehike kerkhike Iiggame
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dit te ondersoek.

Dit lyk egter asof die rede vir hierdie punt in die gra
vamen ten diepste gaan eerstëns oor ‘n oortuiging
dat die kerk die bedreiging van die okkulte nie ernstig
genoeg neem nie. Die teendeel is egter waar. Die
inhoud van die rapport bewys dit. In punt 19.3 word
die demoniese magte geteken as “konkrete persoon
Iikhede, toegerus met rede en wit, geestelik en dus
asomaties”. Die hele strekking van die rapport blyk
uit punt 19.11.6 waar “lidmate ernstig gewaarsku
(word) om hierdie sake nooit Iigtelik op te neem of
daarmee te eksperimenteer nie”.

Tweedens spruit die reaksie van ds Smit uit die feit dat
hy verskil van die amptelike standpunt van die kerk
oor die okkultisme soos dit in die twee aanvaarde rap-
porte deur die Algemene Sinodes van 1978 en 1986
geformuleer is. Sy reaksie teen 1978 se besluite in
die briewekolomme van Die Kerkbode (by 16.2.1983
en 2,11.1983) en die gravamen is ‘n bewys hiervan.

2.4.4.4 Die gravamen maak in punt 4 beswaar daar
teen dat die rapport in punt 19.4.2 die indruk wek dat
diegene wat die sg ‘diens van bevryding” beoefen hut
skuldig maak aan die beoefening van ervaringsteo
logie. Hierteenoor word die waarde van “gekontro
leerde en samegestelde ervaring” beklemtoon en
gesé ‘die Sola Scriptura-beginsel moet dus nie ver
absoluteer word nie.”

Die standpunt wat die Algemene Sinode aanvaar het,
moet hier steeds gehandhaaf word. Die relativering
van die Sola Scripturabeginsel open die weg vir die
demonotogia naturalis. Die waarde van die gege
wens ult die ervaring verkry, word dan oorskat. Dit
Skrif moet die enigste kriterium wees vir ‘n gesonde
beskouing oor die demonologie. Die ervaring dien
slegs as toeligting en verifikasie.

2.4.4.5 Die gravamen betwis die sinspeling in punte
19.4 en 19.11.3 in die rapport dat die “diens van be
vryding’ sterk genestel is in die charismatiese”. In
punt 5 word daarop gewys dat daar ook binne gere
formeerde kringe mense is wat hierdie diens beoefen
en hulle nie met dietipieseverskynselsvandie charis
matici vereenseiwig nie. V

Dat daar mense en kerke buite die charismatiese
groepering is wat die diens van bevryding beoefen, is
‘n felt. Terwyl die opsteller van die gravamen horn
van die charismatiese losmaak, is die riglyne van die
Algemene Sinocie in hierdie verband egter ewe-eens
vir horn onaanvaarbaar. Dat ds Smit binne die gere
formeerde tradisie wit staan, word waardeer. Sy
standpunt oor die saak kan egter nie oral ondersteun
word nie.

2.4.4.6 In punt 6 van die gravamen word ‘n saak be
redeneer wat nie ter sake is in die deel van die rap
port waarna verwys word nie, nI punt 19.7. Die gra
vamen probeer aantoon dat die vyande van die rnens
sy eie sondige natuur, die goddelose wéreld en die
versoeker is. Dit is onderskeidings binne die perime
ters van die hamartotogie. In die rapport gaan dit om

die verhouding tussen die hamartologie en dernonol
ogle.

Die waarhede wat die rapport beklemtoon en wat on
veranderd gehandhaaf moet word, is die volgende:
Daar moet onderskei word tussen hamartologie en
demonologie.

Sonder hierdie onderskeiding is die neiging om afles
in terme van die demonologie te verklaar. Dit bring
mee dat alle sonde in die mens aan een of andervorm
of mate van gebondenheid of besetenheid toege
skryf word. Die Bose dra gevotglik at die skuld vir die
sonde en die mens word sodoende van sy verant
woordelikheid ontneem.

2.4.4.7 Die gravamen verskil in punt 7 van die stelting
in punt 19.6 van die rapport “dat mense wat betrokke
is by die okkultisme, ook outomaties gebind is”.

Die gravarnen maak beswaar teen die stelling as sou
dit ‘n weergawe wees van die standpunt van die Ned
Geref Kerk. Die rapport gee hier egter die standpunt
weer, soos gangbaar onder andere die charismatici.
Omdat die gravamen van hierdie stelling verskil, ver
skit dit dus van die charismatici en nie van die stand-
punt van die Ned Geref Kerk nie. Trouens, die mo
tivering in punt 7 van die gravamen oor die graad van
gebondenheid is nie in stryd met die kerk se stand-
punt nie. Die mate waarin mense deur die Bose ge
bind word, hang inderdaad af van faktore soos “hut
eie geestelike instetling”, “hut verbondenheid met
Christus”, en “die aard van die okkultiese betrokken
held” - soos ds Smit tereg Se.
2.4.4.8 In punt 8 reageer die gravamen op die stel
Iing in punt 19.6 van die rapport datvoorwerpe nie op
meganiese wyse tot demoniese binding kan Iei nie.
Die gravamen beweer dat materie, wat wel neutraal
is, demonies gelaai kan word. (In punt 2.4.4.1 hierbo
is reeds hierna vewys).
Die standpunt van die Algemene Sinode moet ge
handhaaf word. Die geladenheid is nie geleë in die
materie nie maar in die binding van die mens en die
geloof in die geladenheid van ‘n voorwerp. So
doende word die mens nadelig beInvloed deur voor
werpe wat met okkultiese praktyke in verband staan.

2.4.4.9 In punt 10 bespreek die gravamen die vraag
“in hoeverre ‘n ware gelowige, ‘n geesvervulde
Christen, deur die duiwel beset kan word”. Die
standpunt wat ingeneem word, is dat gelowiges wél
besete kan raak. Waaroor daar, volgens die gra
vamen, onsekerheid is, is die mate waarin dit geskied.

Hierteenoor is die standpunt van die Algemene Si-
node in punt 19.8 dat geen “ware gelowige deur ‘n
demon ingeneem kan word (nie)”. Op grond yan
Mat 12:43-45 word dit gestel dat geen Geesvervulde
kind van God ook met ‘n bose gees gevul kan wees
nie. Daarmee word bedoet dat ‘n Christen nie besete
kan raak nie. Hierdie standpunt moet teenoor die
gravamen gehandhaaf word.

Van besetenheid kan net sprake wees by ongelo
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wiges. Die begrip druk die ulterste vorm van oor
gawe aan en beheer deur die Satan ult. Met besetén
heid word die totale beheer van ‘n ongelowige deur
die Bose bedoel.

Nie aWe ongelowiges is egter besete nie. Sommige
is deur deelname aan die okkultiese gebruike de
monies gebind. Dit beteken dat die Bose ‘n mate van
beheer oor die persoon uitoefen.

Dat gelowiges ook, deur nuuskierigheid of wafter
rede ookal, in mindere of mëerdere mate by die
okkultisme en satanisme betrek kan word, kan nie
ontken word nie. Hier kan van binding, beperking of
negatiewe bemnvloeding gepraat word. Net soos die
Christen ook kan steel en moord pleeg en oor die
bree spektrum van die wet van God kan sondig, so
kan die Christen toelaat dat Satan horn in allerlei
okkultiese praktyke verstrik en bind. Sonde op hier
die terrein is immers eerstens ‘n oortreding van die
eerste gebod. Hierdie binding benadeel die Christen
se geesteilke lewe en belemmer die werking van die
Heilige Gees in sy lewe ernstig. Gevoiglik kwyn die
Christen se getuieniskrag en word dit selfs geneutrati
seer. Terwyl Christene dus binding kan ervaar, is be
setenheid nie moontlik nie.

In punt 19.6 handel die rapport oor gebondenheid en
besetenheid. Daar word na Luk 13:10-17 verwys.
Jesus sé die gebreklike vrou is vir agtien jaar deur die
Satan gebind. Antwoorde op die volgende vrae kan
ook hg werp op die onderhawige saak. Wat word
hier onder ‘gebind” verstaan? Is dit besetenheid of
gebondenheid, in terme van die huidige verstaan van
die begrippe? Dui die verwysing na die vrou as “n
kind van Abraham’ op haar vleeslike of geestelike af
stamming?

Die eerste vraag is wat die aard van demoniese be
trokkenheid hier is wanneer Jesus sé sy is gebind.
Kommentatore is vaag hieroor en defineer nie in
terme van die hedendaagse onderskeidings nie. E P
Groenewald (Die Evangelie van Lukas, Kaapstad,
1973, p 170) sé dat sy “in die greep van Satan was”,
dat die vrou “hetterhik Iiggaamhik deur horn gebind”
was. I H Marshall (The Gospel of Luke, The New In
ternational Greek Testament Commentary Exeter,
1978, p 557) sê dit is “simply an evil influence”. Die
rapport self noem dit “demoniese gebondenheid
(edesen o satanas). Die Griekse woord wat hier ge
bruik word, kan ‘n letterlike of figuurllke binding aan
dul. Of hierdle binding as besetenheid of gebonden
heid beskou kan word, is egter nie duidelik nie.

Dit is uit die gegewens voorts voldoende duidelik dat
genoemde greep van Satan op hierdie vrou tot ge
voig gehad het dat sy vir agtien jaar krom getrek was.
Die verband tussen demoniese gebondenheid en
siektetoestande kan nie ontken word nie. Die boek
van E van N Huisamen, Dernoniese Besetenheid
(Kaapstad, 1982), waarvan die rapport wat deur die
Algemene Sinode aanvaar is tot groot hoogte ‘n ver
korting is, sé, met verwysing na hierdie en ander
tekste, “dat die duiwel in sekere omstandighede, as
dit horn toegehaat word, siektetoestande kan veroor

saak” (p 27). In punt 19.5.1 van die rapport word dr
W C van Dam goedkeurend aangehaal wat sé dat die
beoefening van die okkulte ook “Iiggaamlike storinge”
kan veroorsaak (Demonen eruit in Jezus Naam). Dit
beteken natuurhik nie dat aWe gevalle van by siekte as
besetenheid bestempel mag word nie.

Op hierdie punt weerspreek die rapport homself. In
punte 19.5.1 en 19.6 word gestel, onder andere met
verwysing na hierdie vrou, dat daar ‘n verband is
tussen dernoniese gebondenheid en siekte
toestande. Daarna sé die rapport dat die oorsaak
van hierdie vrou se gebondenheid onbekend is en dat
dit onskriftuurhik is am te beweer dat sy okkulties ge
bind is. Lg gevolgtrekking kan nie as ‘n korrekte ge
volgtrekking uit die gegewens aanvaar word nie.

Die siotsom is dat mense deur clemoniese gebonden
heid ook sekere siektetoestande kan ondervind. Dit
kan gebeur by toestande wat vandag as besetenheid
en gebondenheid getipeer word.

Die volgende vraag is wat die uitdrukking “kind van
Abraham” hier beteken. Slegs Lukas gebruik hierdie
uitdrukking, en dit kom slegs tweemaal voor, hier as
dogter en in 19.9 as seun van Abraham. Daardeur
bring Lukas die persone se vleeshike afstamming van
Abraham onder die aandag. Die gebeurtenis wat
hier beskryf word, open ook ‘n dieper perspektief.
Dit is naamhik dat huhle kragtens hub uitverkiesing be-
stem was om deel van die geestelike afstamming van
Abraham te word. Deur die verandering, bevryding,
bekering van hulle lewens het hulle die “beloftes wat
God aan die aartsvaders toegesé het”, nou “cleelag
tig geword” (Groenewald, P 208).

Dit bevestig dat uitverkore ongelowiges voor huhle
bekering gebind of besete kan wees en dat hul by hub
bekering hiervan verbs kan word. Die perikoop gee
egter nie duidehikheid oor die vraag wat hier ter
sprake is nie, nI of gelowiges web besete kan wees
nie.

Die standpunt van die Algemene Sinode word dus
herbevestig. Ware gelowiges kan nie deur demone
beset word nie. Hulhe kan web deur okkultiese be
trokkenheid in mindere of meerciere mate gebind
word.

2.4.4.10 Oor die “diens van bevryding” word gehan
del in punte 1, 3, 9, 12 en 13 van die gravamen.

2.4.4.10.1 ‘n Opmerking oor die identifisering van be
setenes en gebondenes is hier gépas. Hoewel die
gravamen nie daarop ingaan nie, is duidelikheid hier
oar noodsaakbik voordat bevrydingshuhp aangebied
kan word.

Daar moat vooraf seker gemaak word of die simp
tome en toestand wél die gevohg van demoniese be
trokkenheid is en of dit nie andersins verklaar kan
word nie. Sommige simptome stem ooreen met by
uitinge van die sondige natuur, by woede; met
sielkundigverkhaarbare toestande, by depressie; of
met higgaamlike storinge, by koors. Groot skade is
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al aan mense gedoen deur pogings van eksorsie
terwyl die toestand niks met die demone hoege
naamd te doen gehad het nie. Groot versigtigheid
moet dus hier aan die dag gelê word.

Duidelike leiding hieroor behoort deur die kerk gegee
te word. Hierin skiet die rapport we! te kort. Die
pastoraat aan die demonies gebonde mense, waar
van die rapport sé dat die kerk hierin ‘n taak het, kan
nie plaasvind sonder riglyne waarmee sulke mense
geIdentifiseer kan word nie. Hoewel na dr W C van
Dam (Demonen eruit in Jezus Naam) se riglyne
verwys word, behoort dit baie duideliker en omvat
tender gestel te word. (Vgl by dr W J Ouweneel, Het
domein van de slang, Amsterdam, 1988, pp 342 e.v.).

2.4.4.10.2 Die gravamen maak beswaar teen die
standpunt van die Algemene Sinode “dat die Skrif nie
‘n ‘diens van bevryding’ ken nie”.

Dit lyk asof die rapport hier verkeerd verstaan is.
Daar staan: “Die Skrif roep nêrens iemand op tot ‘n
bediening van bevryding nie”. Die verband (para
graaf 19.9) waarin hierdie sin voorkom, probeer aan
toon dat die praktyk om ‘ri afsonderlike amp, naas
ander ampte, van die bevryding te maak, onskriftuur
uk is. Daar word verwys na hierdie verskynsel by
“sekere groepe”. ‘n Aparte bediening “om uitsluitlik
met mense te werk wat onder die mag van die duiwel
is”, word hier afgewys. Hierdie standpunt moet ge
hand haaf word.

Wat die gravamen in punt 3 bepleit, word saamgevat
in die sin: “Die sg ‘diens van bevryding’ is nie ‘n
aparte of losstaande diens naas die gewone pasto
raat nie, maar ‘n intrinsieke deel daarvan”. Dit is juis
die waarheid wat in paragraaf 19.9 bepleit word (Vgl
ook die bevindinge in paragraaf 19.11).

Die stelling dat die diens van bevryding deel uitmaak
van die pastoraat, word nie ontken nie. Trouens, dit
word juis so omskryf. Of dit genoegsaam beklem
toon word, is ‘n vraag. Dit is ook ‘n vraag of reg
matige aandag gegee word aan die saak by die op
leiding van ons teologiese studente (vgl punt
19.11.3).

2.4.4.10.3 Die gravamen handel in punt 13 oor die
gesagsposisie van die gelowige met betrekking tot
die bevrydingshulp aan demoniesgebondenes.
Hierdie aspek word nie in die rapport behandel nie.
Dit is belangrik dat AKLAS in sy voortgesette studie
oor die onderwerp hieraan aandag sal gee.

2.4.4.10.4 Dit mag wees dat die okkultisme in die
breë spektrum van die teologie in sy geheel as ‘n mm
der belangrike saak beskou word. As gevoig daar
van kan dit laag af op die prioriteitlys van onderwerpe
in die teologiese fakulteite wees. Wat nie ontken of
geIgnoreer kan word nie, is dat die onderwerp ‘n saak
is wat onder die lidmate en wêreldwyd a! meer ak
tueel word. Aanduiding is daar dat a! meer mense by
die okkulte betrek word. Die toenemende belang
stelling in aspekte van die Qosterse godsdienste
asook die New Age-beweging noop tot aandag hier

aan, aangesien dit alles in die okkulte gewortel is.

Die Christen mag nie en wil nie spesiaal op die de
moniese konsentreer nie. Christus moet verheerlik
word. Oormatige belangstelling in die Bose is onge
sond. Voldoende kennis van die okkulte is egter
nodig om die gevare daaraan verbonde, te besef en
te vermy. Voldoende kennis is ook nodig om mense
wat okkulties belas is, bevrydingshulp te bied.

2.4.4.10.5 Punt 9 van die gravamen reageer op die
standpunt in punt 19.9 van die rapport “dat die de
monologiese perspektief altyd gefundeer isop en op
gehef is in die soteriologiese perspektief”. Daarmee
word bedoel dat bevryding vir die okkulties belaste
nie anders plaasvind as wat die geva! is met die ver
lossing van die sondaar nie. Dit geskied dus deur
sondebelydenis, vergifnis, verlossing en die volhard
ing op die weg van heiligmaking.

Volgens die gravamen is hierdie weg onvoldoende
om bevryding te verseker vir iemand wat in ‘n demon
iese magsgreep is. As motivering word geste! dat
nie teenoor die duiwel skuld bely kan word nie en dat
restitusie eers moet plaasvind. Dit Is dan nodig
omdat okkultiese betrokkenheid tot afgodery aan
leiding gee.

Dit is nie duidelik wat met by motivering bedoel word
nie. Nêrens impliseer die rapport dat okkultiese be
trokkenheid teenoor die duiwel bely moet word nie.
Die eistot restitusie geld ook hier net soseeras op die
res van die terrein van die sondige. Derdens ontken
die rapport nie dat okkultisme afgodery is soos die
gravamen beweer nie.

Die standpunt van die rapport moet hier steeds ge
handhaaf word. Daar is geen wesenlike verskil
tussen die weg van verlossing van sonde en die be
vryding van okkultiese betrokkenheid nie.

2.4.4.10.6 Die gravamen bepleit in punt 12 ‘n her
siene soteriologie wat voorsiening maak vir die diens
van bevryding wat kerklik gesanksioneer is.

Wat hier bepleit word, is in ooreenstemming met die
standpunt van die Algemene Sinode. Die standpunt
is ni dat die soteriologie die hantering van demonies
gebondenes insluit. Daarom maak die diens van
bevryding dee! uit van die pastoraat. Die taak van
die pastor, om binne die ruimte van die soteriologie
bevrydingshulp aan okkultiesbelastes te bled, is
Skriftuurlik. Die aanname van die rapport deur die
Algemene Sinode het die verantwoordelikheid van
die kerk in hierdie verband opnuut beklemtoon. Dit
moet egter streng binne die riglyne geskied wat in die
rapport daarvoor gestel is en wat eie is aan die gere
formeerde tradisie. In punt 19.11.5 word dit duidelik
gestel dat die diens van bevryding ‘n trinitariese ver
trekpunt moet he, gefokus moet wees in die verbs
sing in Christus en met tydsame pastorale begelei
ding gepaard moet gaan.

Duideliker advies oor die praktiese hantering van
mense wat by die okkulte bet rokke geraak het, is we!
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nodig. AKLAS kan hieraan aandag gee.

2.4.4.10.7 Bevrydingshulp (diens van bevryding) kan
as voig omskryf word: Dit behels:

2.4.4.10.7.1 die pastorale begeleiding, in naam van
die drie-enige God, om die heiden, wat deurdie Satan
gebind of besete is, maar op grond van die uitverkies
ing deur die Heilige Gees tot die besef gebring is van
die oorheersing van die mag van die Bose, tot erken
fling daarvan, skuldbelydenis, bekering en ‘n lewe
van oorgawe en oorwinning te lei;

2.4.4.10.7.2 die pastorale begeleiding, in naarn van
die drie-enige God, om die christen, wat toegelaat het
dat okkultiese praktyke die vrye deurwerking van die
Heilige Gees in sy lewe beperk, te help sodat hy met
erkenning daarvan en skUldbelydenis daarmee sal
breek en horn daarop sal toelê orn geesvervuld ‘n
lewe van oorwinning te lei.

Twee aspekte mag in beide bogenoemde gevalle nie
uit die oog verloor word nie:

Eerstens mag die eie verantwoordelikheid van die
persoon, wat okkulties betrokke is, nooft uitgeskakel
word nie. Daar mag nie teen sy wil vir horn besluit
word dat die demoon uitgedryf moet word nie.
Tweeedens mag die vrymagtige, lewegewende werk
van die Hell ige Gees nie geIgnoreer word nie.

Die persoon wat bevrydingshulp aanbied, mag nie sy
taak op hierdie twee terreine oorskry nie.

GEVOLGTREKKINGS

1. Die rapport, wat as amptelike standpunt van die
Ned Geref Kerk deur die Algemene Sinode aanvaar
is, bevat leemtes. Dit is nie omvattend nie, omdat dit
in gebreke bly om ‘n oorsig te gee van die belang
rikste verskynsels op die gebied van die okkulte.

Uitsprake word oor sekere aspekte van die okkulte
gemaak, sonder dat dit Skriftuurlik gefundeer is.
Standpunte van sommige skrywers word soms een
na die anderweergegee, sonderdat dit altyd duidelik
is of daarmee saamgestem word of nie.

2. Die rapport gee andersins duidelike riglyne aan
van ‘n gerefarmeerde standpunt oar die okkulte, in
onderskeiding van onaanvaarbare sieninge daarom
trent. Die gravamen gee geen rede waarom die ba
siese stand punt van die Ned Geref Kerk enigsins ver
ander moet word nie.

3. Die feit dat belangstelling in en deelname aan die
okkultisme en satanisme in ons land en onder Ned
Geref Kerk lidmate toeneern, maak dit vir die kerk
noodsaaklik om:

* duidelik leiding aan die lidmate te gee oor die ge
vaar. Daarom moet AKLAS sy opd rag in hierdie ver
band met verdere studie opvolg.

om die opstel van ‘n kursus hieroor so spoedig
moontlik probeer uitvoer.

* Teologiese Fakulteite moet toekomstige leraars
goed toerus met die nodige kennis am mense wat
okkulties betrokke of sataniste is, effektief bevryding
shulp te kan bied.

2.4.5 AANBEVELINGS:

2.4.5.1 Die Sinode keur hierdie versiag goed.

2.4.5.2 Die Sinode stuur die versiag aan die ASK
deurviraandag.

2.4.6 Die Ring van Beilville het SKLAS versoek

2.4.6.1 dat duideliker onderskei moet word wan
neer dit gaan am die bevryding van die ongelo
wige uit besetenheid en wanneer dit gaan om die
vernuwing van Christene wat okkulties betrokke
geraak het. Die ongedifferensieerde gebruik van
begrippe soos “okkulties belas”, “demoniese
magsgreep”, “okkultiese betrokkenheid is ver
warrend.

2.4.6.2 dat punt 2.4.4.10.5 noukeuriger getormu
leer moet word. Alle mense word immers verbs
deur die bloed van Christus en verander en ver
nuwe deur die Heilige Gees.

Aangesien die tyd ontbreek het am hieraan aandag
te gee, beveel SKLAS aan dat die tydelike kom
missie vir Leer en Aktuele Sake tydens die Sinode
hieraan aandag Sal skenk.

2.5 Die mens en menslike lewe (Hand 1987 p H98
Pt 2.11.3.3)

Die Sinade het besluit “am SKIAS te versoek am op
‘n deurlapende basis aan ‘n studie van ‘Die mens en
menslike lewe’ aandag te gee met verslag aan die Si-
node van 1991.’ ‘n Deeglike studiestuk is deur
SKLAS goedgekeur en prof D A du Toit is versoek am
die stuk te verkart vir voorlegging aan die Sinode.

2.5.1 Die mens en menslike lewe

Die Sinade het in 1987 besluit:

2.5.1. am SKLAS se verslag (Bylae 7 Hand 1987 bI
400) as riglyn te aanvaar:

2.5.1.2. am SKLAS se versaek am op ‘ndeurlapende
basis aan ‘n studie van “Die mens en die menslike
lewe” aandag te gee met verslag aan die Sinode van
1991.

Die verslag wat die Sinode aanvaar het bevat ‘n val
ledige uiteensetting van die redes waaram hierdie
saak so belangrik is. Dit hoef alleen maar opsam
menderwys aangestip te word: V

1. Die talle nuwe varme van lewensbedreiging.
2. Die kandisianering van geweld.* Bybelkar maet die Algemene Sinade se versaek
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3. Die geleidelike aanvaarding van ‘n mensbeskouing
waarin die mens en sy lewe nie meer as finale waar
des gesien word nie.

4. Die talle praktiese bewyse hiervan.

Hierteenoor stel die verslag die Bybelse standpunt
van die mens as geskape na die beeld van God en
deur God self beskerm. God het die finale reg op die
mens en op sy lewe, en daarmee mag in geen geval
op fl willekeurige of eiemagtige wyse omgegaan
word nie. Dit het verreikende konsekwensies vir die
verkondigingstaak van die kerk en vir die hele lewe:
staatswetgewi ng, oorlog, regspraak, handel en
nywerheid, ekonomie, vermaak en kuns, tegnologie
en wetenskap, geneeskunde, sport, padgedrag ens.

Dit is egter onmoontlik om al hierdie sake in een ver
slag te behandel. In die afgelope tyd is veral baie
aandag gegee aan die kwessie van die status van die
voorgeboortelike lewe van die mens, en die kommis
sie oordeel dat hierdle saak van so groot belang ge
word het dat die Sinode met ‘n verslag oor hierdie
saak gedien moet word. Dit sluit ook nou aan by ‘n
versoek van die Vrouediens oor die moontlike onder
skeiding wat daar tussen verskillende middels en
metodes van voorbehoeding getref kan word. Die
onderwerp van die voorgeboortelike lewe van die
mens in teologies-etiese perspektief was ook die veld
van ‘n uitgebreide studie wat die afgelope jare met
RGN.-steun onderneem is, en ook deur hulle aanvaar
is. Hieroor het reeds ‘n publikasie verskyn, waaruit
die volgende geneem word.

Die redelik onlangse fenomenale ontwikkelinge van
die mediese wetenskap en tegnologie het talle nuwe
moontlikhede geskep wat so skielik en (vir die leek)
onverwags gekom het dat daar in feite ‘n totale etiese
vakuum ontstaan het. Hierdie ontwikkelinge wag
egter nie vir die moeisame worstelinge van die etici
nie, en dit beteken dat ‘n bepaalde mediese praktyk
besig is om te ontwikkel en homself te vestig voordat
daar duidelikheid oor die etiese aanvaarbaarheid
daarvan bestaan.

En nou leer die jongste geskiedenis ons dat ‘n me
diese praktyk wat eenmaal gevestig is, nie omgekeer
kan word nie soos die aborsie-geskiedenis van die af
gelope twee dekades in lande soos Japan, die VSA,
Engeland en elders aangetoon het. Ten spyte van
steeds groelende etiese konsensus oor die onaan
vaarbaarheid van aborsie-op-aanvraag, ten spyte van
sterk groeiende getuienis oor die fisiese, psigiese en
sosiale skade daarvan en ten spyte van ‘n sterk wy
siging van gevoelens onder wetgewers a g v hierdie
getuienis, is dit prakties feitlik onmoontlik om die een
maal gevestigde praktyk te verander (Schaeffer &
Koop 1987). Die redes daarvoor is dat die breë be
volking in hierdie lande in die bestaande mediese
praktyk gaandeweg ook sondermeer ‘n etiese legiti
masie van aborsie gelees het: omdat dokters dit doen
is dit sondermeer ook eties aanvaarbaar. (Gish & Wil
son 1981: 201, Lifton 1986, Schaeffer & Koop 1987:
23, Burtchaell 1984: 289).

‘n Ander rede vir die klaarblyklike onomkeerbaarheid
van die praktyk is dat hierdie praktyk spoedig ‘n ge
weldige groot mediese industrie skep, en waar geld
ter sprake is raak mense doodgewoon onversetlik
(Eid 1988: 165). Aborsie in die VSA is reeds ‘n mU
jardebedryt, aangesien dit op die oomblik die mees
algemene operasie op volwassenes is.

Dit is dus duidelik dat ons so spoedig moontlik kon
sensus moet bereik oor die waardes en norme wat
ons graag gehandhaaf sal wil sien. En die eerste
saak op die agenda is ongetwyfeld die status van die
voorgeboortelike lewe (McCormich 1986: 32, Na
thanson 1979: 251, Schiedermayer 1987: 6, Bliss &
Johnson 1975: 33, Burtchaell 1984: 81).

VOORGEBOORTELIKE LEWE

Dit is naamlik die sentrale vraag ten opsigte van felt
Ilk alle aspekte van die moderne reproduktiewe teg
nologie: IVF, die bevriesing, oorplanting, skenking
en vernietiging van embrios, embrio-eksperimente
ring, ens. Dit raak ook die kwessies van aborsie,
intra-uterine apparate, die sg aborsiepil, prenatale di
agnostiek en behandeling, positiewe en negatiewe
eugenese, ektogenese en die hele veld van geneteg
nologie (Schroeder-Kurth 1985(a): 92, Reiter 1985:
155-1 59, Connery 1977: 106-7, Szebenyi 1977:101).

Die vraag na die status van ongebore lewe vanaf die
vroegste stadia daarvan is tradisioneel (en word nog
steeds) geformuleer op ‘n verskeidenheid van wyses:
Wanneer begin lewe? Wanneer is die embrio of die
fetus ‘n mens? Wanneer, d w s, in wafter stadium
van sy ontwikkeling, is daar sprake van ‘n persoon?
In wafter stadium moet daar sekere r~gt~ aan horn of
haar toegeken word? Wanneer is dit nie maar ‘n
kwessie van blote potensialiteit nie, maar van aktuati
teit? Met hierdie vrae word ten diepste die vraag
gestel na die kriteria vir mens-wees en na die grense
van die humanum. Die vraag na die embrio is
daarom ‘n Qi~gj~vraag. Voordat ons egter
kortliks na hierdie aspek kyk is dit noodsaaklik orn
vooraf ‘n aantal belangrike stellings te formuleer:

1. In die soeke na vaste etiese riglyne is die wyse
waarop die vraag na die status van voorgeboortelike
lewe gestel word dikwels erg obstruktief vir die suiwer
formulering van enige antwoord. Met name gaan dit
oor die ligtelike gebruik van begrippe soos mens,
persoon, siel, potensialiteit ens.

2. Niemand betrokke in die praktyk van die ge
noemde moderne mediese ontwikkelinge is vrygestel
van die etiese implikasies en konsekwensies van sy
handelinge nie - of hy nou ookal bewus is daarvan of
nie.

3. Geen grondige etiese uitspraak oor hierdie veld is
moontlik sonder dat dit ‘n deeglike antropologiese
basis as onderbou het nie.

4. Vir die bereiking van ‘n ulteindelike konsensus
rondom die antropologiese basis is multi-dissiplinêre
samewerking van die grootste belang, origens óók
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om as teenvoeter te dien vir die steeds flog voor
komende verskynsels van vakidiote en vakdissi
plinére imperialisme en paternalisme.

5. Vir die doel van die bereiking van die beoogde
konsensus sal ons veel meer aandag moet skenk aan
die eise van die formele logika, vera! in die finale inte
grasie van die beskikbare getuienis, terwyl tegelyker
tyd ook sterk weerstand gebied sal moet word teen
die versoeking van ‘n permissiewe relativisme wat tel
kens die geleentheid Wi! benut om dit so voor te stel
asof daar nog geen konsensus of resultate op die
tafel is nie.

6. Die erkenning van die noodsaak van etiese besin
ning dui ookop die wete van die gevaar daarvan om
etiese riglyne mettertyd afte lei uit die mediese of teg
niese praktyk en/of haalbare. Op hierdie wyse word
etiese norme niks meer as pragmatiese formules nie
en word die mens per slot van rekening gedefinieer
in terme van wetenskaplike of tegniese vermoë, en is
die antropologie niks meer as ‘n spieelbeeld van die
moontlikhede en else van wetenskap en teghiek nie.

ANTROPOLOGIE

Die eerste vereiste is dus antropologiese besinning -

so blyk dit uit bostaande. Die vraag na die status van
voorgeboortelike lewe is per slot van rekening die
vraag na die grense en krlteria van rnenswees (Shet
tIes & Rorvik 1983).

Die belangrikste feit in verband met die antropologie
of mensbeskouing is nou egter dat dit klaarblyklik
nog nooit moontlik was om ‘n finale en uitputtende
omskrywing van die mens te gee nie. Dit blyk steeds
maar weer dat die totale bIlk op die mens ons ontwyk:
daar is altyd ‘n sekere onobjektiveerbaarheid, die feit
dat analitiese definisies die essenslele dinamlek van
menswees misken, en die felt dat die imago Dei altyd
lets van ‘n geheimenis met horn meedra.

Natuurlik beteken dit nie dat ons totaal niks van die
mens weet nie. Daar is perspektiewe aangaande die
mens wat uit verskillende vakgebiede na yore kom en
sterker beklemtoning verdien. Een so ‘n saak is die
bevestiging van die fundamentele eenheid van die
mens - lets wat vir ons onderwerp van groot belang
is. Met hierdie eenheid word bedoel die felt dat die
mens nie in bepaalde dele of kornpartemente opge
dee! kan word nie. We! is daar In die mens bepaalde
dimensies wat van mekaar onderskei kan word, maar
nooit geskei kan word nie, omdat dit wesenlik kruis
dimensies is wat mekaar voortdurend en soms op die
mees onverwagte punte sny. Daarom word enige
dualisme of trigotomisme vandag met groot beslist
held afgewys.

In sy verskillende dimensies vertoon die mens ‘n
sekere gestruktureerdheid watvirdie gelowige saarn
val met die skepping van die mens na die beeld van
God. Dit is hier nie moontlik om op al die aspekte
van hierdie strukture in te gaan nie,behalwe miskien
om daarop te wys dat dit die karakter dra van voor
waardes vir rnenswees. Hierdie voorwaardes is ge

durende die ontwikkeiing van die mens noodsaak
likerwys aanwesig sonder om noodwendig in alle op
sigte te dui op die volledige verwesenilking daarvan.

Vir die gelowige is dit nou belangrik om in die hg van
die Skrif (Eks 20, Num 5) te bevestig dat daar ten op
sigte van hierdie mens ‘n sekere onaantasbaarheid
gehandhaaf moet word (Anderson 1986: 66-7). Sy
geskapenheid na die beeld van God gee aan die
mens ‘n imrnunitiet, in die eerste plek ten opsigte van
sy lewe (Gen 9:16). In samehang met die Iiefdesge
bod en trouens die hele Skrifopenbaring vereis dit
van ons ‘n onvoorwaardelike respek vir die mens wat
nie ahleen as sy skepsel die elendom van God is nie,
maar bowendien ook nog ten duurste deur Christus
vrygekoop is. In a! ons handelinge (polities, ekon
omies, medies of andersins) moet hierdie respek son
der meer duidelik word, vera! omdat ons nie God vir
mekaar kan wees nie. Finale besllssings oor die
lewe van ‘n mens kom Horn alleen toe (Mc Cormick
1986: 41, Relter 1985: 152, Eid 1985: 165, Jones
1987: 31).

‘n Laaste belangrike saak ten opsigte van die antro
pologie is die probleem wat geskep word deur die ge
bruik van ~soos persoon, siel, rnens, poten
siahiteit ens. Dit is helaas gebruiklik vir deelnemers
aan die bio-etiese debat om by geleentheid hierdie
terme te gebruik om die regte of beskermingswaar
digheid van die ongeborene te beoordee!. Indian hy
dan volgens die betrokke geleerde se maatstawwe
beantwoord aan die genoemde beskrywings sou hy
kon kwalifiseer vir beskerming of regte.

Intussen word dit egter nou áI duideliker dat ons hier
mee ‘n onbegaanbare weg bewandel. Die rede
daarvoor is eerstens dat by die begrip “persoon’ ge~
weldig swaar belas geraak het deur allerlei betekenis
fasette wat uit verskillende kulturele, filosofiese en so
siale agtergronde daaraan geheg is. Jane English
het in ‘n ondersoek vasgestel dat daar ongeveer
vyftig verski!Iende begrippe gebruik word om ‘per-
soon te omskryf. Betekenisvol Is egter veral die felt
dat sy bevind het dat nie een enkele van daardie be~
grippe absoluut noodsaaklik is vir die bestaan van ‘n
persoon nie; méér nog, dat se!fs waar ‘n meerder
held daarvan aanwesig is, daar nog nie noodwendig
van ‘n persoon sprake is nie.

Wat die begrip ‘siel” betref word dit gou duidelik dat
diegene wat dit gebruik meestal onnadenkend uit
gaan van ‘n dualistiese mensbeskouing. Omdat dit
yin hu!Ie moeilik is om ‘n bevrugte eisel met ‘n siel te
vereenseiwig, word (gewoon!ik vraenderwys) hierdie
moontlikheid dan verwerp, origens sonder enige ver
dere bewysvoering. Wat hu!Ié egter nooit verder be
redeneer nie, is die vraag na wanneer die siel dan wél
bykom by die liggaam en op watter wyse dit sou kon
gebeur. Omdat hierdie konstruksie hulls ondubbel
sinnig op die posisie van ‘n antropologiese duahisme
p)aas, verskil dit heel weinig van die anirnasie-teorie
van by Anistoteles. Die Grieks-heidense dualisme,
wat sedert die vorige eeu feitlik heel uitgesterf het,
herleef hier op ‘n merkwaardige wyse.
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Dit is voorts uit hierdie hoek van konstruksie spoedig
ook duldelik dat siel verstaan word as ‘n massiewe,
statiese en afgehandelde pakket ‘geeste(ikheid’ wat
nie verskil van die siele van voiwassenes nie. Hierop
kom ons terug.

DIE MAGIESE PUNT

In die hele debat rondom IVF, aborsie en ander sake
oor die status van voorgeboortelike (ewe is die vraag
na die ‘magiese punt’ van menswording van die
grootste belang.

Om van die voiwassene terug te dink na die pas
gebore baba wat hy was, is nie bale moellik nie.
Daar is naamlik die harde fisiese realiteit van sy kon
tinue bestaan gedurende daardie hele tyd van
ontwikkeling - ‘n realiteit wat niemand nog ooit ge
waag het om te betwyfel nie. Vir bale tank is die ge
boorte dan ook op ‘n onnadenkende en nalewe wyse
gesien as die begin van die mens se (ewe, en vandag
nog blydiétradisie gehandhaaf in die offisiële gebruik
om die geboortedag te sien as die eerste dag van die
mens se (ewe.

Met die ontwikkeling van die mediese wetenskap en
vermoë in die moderne tyd het dit egter spoedig ge
blyk dat die keuse van die geboortedag as die ma
giese punt van menswording volkome willekeurig
was (Nathanson 1979: 211). Dit het naamlik moont
Ilk geword om ook vroeggebore babas met med lese
tegnieke aan die (ewe te hou, sodat die punt van
menswording almeer vereenselwig is met die punt
van Iewensvatbaarheid. Op hierdie wyse is dit te
ruggeskuif van nege maande na ongeveer 28 weke.

Die wyse waarop dit geskied het moes ons al veel
vroeër Iaat besef het dat die bepalende faktor nie die
siening van die mens of die antropologie is nie, maar
uitsluitend ons mediese vermoë. Daarom is die
grens van Iewensvatbaarheid saam met die
ontwikkeling van die mediese wetenskap at verder te
ruggeskuif - daar is gevalle bekend van babas wat
veel vroeër as 28 weke gebore is en tog aan die lewe
gebly het, selfs so vroeg as 20 weke. Die alterna
tiewevoorstel, nI om heeltemal van die tydstip van die
geboorte af te sien en eerder die gewig van die fetus
as bepalende faktor te neem het ulteindelik dieselfde
weg gevolg: vanweë die vordering van die mediese
wetenskap kon die oorlewingsgewig van 1 500 gram
afgebring word tot ongeveer 500 gram, en alreeds is
daar babas van onder hierdie gewigsgrens wat bly
(ewe het (Nathanson 1979: 211 -213).

Gedurende die proses van liberalisering van aborsie
wette in Westerse Iande is geoordeel dat die grens op
ongeveer 12 weke gestel moet word, klaarblyklik om
in die hg van bostaande aan die veihige kant te wees,
maar origens sonder om daarvoor ‘n enkele weten
skaphike begronding voor te lé. Dit is net (ogles om
te aanvaar dat die wetenskaplike ontwikkeling met
tertyd hierdie hoogs arbitrére grens sal agterhaal
(Shettles & Rorvik 1983:113).

vaar is dat die norm van beoordeling op ‘n ander viak
gesoek moet word. In die hg van die debat oor die
doodsmoment (wat veral sterk op gang gekom het in
die era van orgaanoorplantings) het sommige nou
gevoel dat ons wel oor so ‘n norm beskik. Met die
aanvaarding van breinfunksie as die finale norm vir
die hewe (by die afwesigheid van enige breinfunksie
moet nI aanvaar word dat die mens dood is) aan die
einde van die mens se (ewe, so word geredeneer, Is
die weg geopen ook vir die bepaling van die begin
van die lewe. Aangesien cut aireeds moontlik was
om bepaalde breinfunksies op vyf weke van swanger
skap te registreer sou dit dan kon dien as die begin
van die lewe van die mens.

Die swakhede van hierdie poging is egter dadelik op
vallend: menswees word nou weer eens vohledig af
hankhik gestel van die aard van tegniese meetin
strumente - sou verfynde instrumente nie alreeds op
‘n vroeër stadium breingoiwe kon opspoor nie?
Daarbenewens is daar ‘n w~reIdse verskil tussen ‘n
brein wat a g v ‘n besering, siekte of ouderdom nie
meer funksioneer nie, en ‘n brein wat ri≤~gJii~ funk
sioneer nie. Eersgenoemde kan met geen middehe
meer tot funksie gebring word nie, terwyl laasge
noemde met geen huip hoegenaamd nie wel in ‘n sta
dium vanself gaan begin funksioneer. Hierdie en
ander besware het daartoe bygedra dat hierdie p0-
ging tot die daarstelhing van ‘n magiese punt van
menswording nooit deur die deelnemers aan die
debat werklik ernstig geneem is nie.

DIE SIG BARE FETUS

Dit is merkwaardig op wailer wyse die vordering van
die wetenskap die debat oor die fetus beInvloed het.
Dit is werkllk nie so lank gelede nie dat die ongebore
kind tot en met sy geboorte nog miii of meer as ‘n re
delose en bewustelose biologiese onderdeel van die
moeder gesien is (Verny & Kelly 1981: 21). In die
voorafgaande het geblyk dat dit juis ons toenemende
kennis a g v navorsing was wat hierdie toedrag van
sake radikaah verander het soveel so dat die debat
oor die status van die embrio tot in die heel eerste
weke van swangerskap teruggedwing is.

Daarby moet gevoeg word dat dit juis hierdie weten
skaphike vordering was wat aan die fetus en die em
brio ‘n véel groter sehfstandigheid en sigbaarheid ver
leen het (Shettles & Rorvik 1983: 26). Dit is alreeds
bekend dat die sonarbeeld van die ongebore kind
sterk positief inwerk op die bindingsproses tussen
moeder en kind - swanger vroue het by toenemend
geweier om ‘n aborsie te ondergaan nadat huihe die
beeld gesien het. Die onafhanklikevoorgeboortelike
behandehing van die fetus (bloedoortappings, chirur
gie in die geval van by waterhoofde en bhaaspatolo
gieë en ander) het daartoe gehei dat hy gesien is as ‘n
indiwiduele pasiënt, los van die moeder. Die sterk
ontwikkehing van die prenatale psigologie het aange
toon dat baie belangrike psigiese prosesse (sintuig
like ervaring, bewussynsontwikkehing en persoon
hikheid) reeds in ‘n baie vroeë voorgeboortelike sta
dium ‘naanvang neem (Verny& Kelly 1981). Asge
volg van at hierdie ontwikkelings het die fetus beideDit is ook om hierdie rede dat daar toenemend aan
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in die wetenskaplike debat en selfs vir die lekepubliek
‘n baie groter realiteit geword.

DIE LAASTE VESTING

In hierdie stadium wil dit lyk of die soeke na die begin
van lewe teruggeskuif is tot ongeveer die 140 dag.
Die redes daarvoor is veral drieërlei van aard. In die
eerste plek is daar diegene wat besondere waarde
hog aan die innestelling in die baarmoeder (nidasie).
Nadat die eisel deur die sperm bevrug is beweeg dft
af in die buis van Fallopius na die baarmoeder waar
dit ongeveer 5 - 7 dae na bevrugting arriveer. Die
proses van nidasie wat dan begin is teen ongeveer
die 14e dag voltooi. Omdat daar ‘n aansienlike per
sentasie van embrio’s is wat nie innestel nie maar ver
lore gaan, word nou geredeneer dat dit voldoende
grond is om nidasie as die punt van menswording to
sien (Nathanson 1979: 216).

Die basiese probleem hiermee is veral tweërlei van
aard: op hierdie wyse word die saak self gedefinieer
in terme van volledige eksterne omstandighede. Ni
dasie voeg niks toe aan die embrio nie maar is bloot
‘n wyse waarop suurstof en voeding verkry word.
Met bevrugting reeds is ‘n volledig nuwe en unieke
genetiese entiteit daargestel waarby verder niks
toegevoeg word nie. Die verskynsel van verlore em
brio’s kan nie as ‘n norm funksioneer nie omdat die
natuur, wat in die sondeval deel, nb as ‘n normpoel
gesien mag word nie. Daarby is daar ‘n groot verskil
tussen dit wat “natuuriik” gebeur en dit wat deur die
mens op ‘n doelbewuste wyse gedoen word (vgl
Gasserlg85 11)

Naas nidasie word ook die moontlikheicl van segmen
tasie (die vorming van identiese tweelinge) aange
voer as ‘n argument tori gunste van 14 dae as die ma
giese grens, aangesien dit vir die embrio (weliswaar
in hoogs uitsonderlike gevalle) moontlik is om tot in
ongeveer hierdie stadium nog in twee to verdeel. In
diwidualiteit word nou as norm gebruik. Die pro-
bloom met hierdie argument is eerstens dat dit so half
wil lyk of nou gemeen word dat daar niks of niemand
voor die 1 4de dag aanwesig is nie. Dit moot tog
duidelik woes dat ons in die embrio met minstens een
indiwidu te doen hot, en slegs hoogs uitsonderlik mis
kien met twee As daar dus met die embrio voor die
14e dag op ‘n willekeurige wyse Omgegaan word net
omdat ons nb wéét of dit dalk ‘n tweeling gaan woes
nie loop ons die gevaar om te vergeet dat ons on
getwyfeld reeds met minstons één indiwidu to make
hot. Bowendien is die ontstaan van tweelinge nie so
‘n totale onverwagte en onverklaarbare saak soos
dikwels voorgegee word nie, aangesien so lets good
skiks veel met die genetiese erimassa to make kan
he. Die blote feit dat ons dit nie vooraf met sekerheid
kan weet nb, mag nie tot finale norm ten opsigte van
die saak self gemaak word nb - dit sou in stryd woes
met alle gesonde logika (vgl Montgomery 1981: 89).

lets soortgelyks gebour wanneer die verskyning van
die primitiewe neurale groef op die embrioplaat as die
begin van mensliko lowe geneem word. Hierdie
groef of strepie dui die begin van die ontwikkeling van

die rugmurg en die brein aan en verskyn tussen die
lie en 1 3e dag na bevrugting. Teenoor diegorie wat
die breinfunksie as norm wil neom word hier gekies
vir die blote aanwesigheid daarvan. Ook hierdie te
one vertoon aansienlik probleme insoverre die mens
like waarnemingsvermoë tot die ointlike norm verhef
word: as ons dit kan ~ bestaan dit. Intussen is
dit tog eerder waar dat die verskyning van die groof
alleen maar dui op die vorming en organisasie van
selle wat uit reeds bestaande en aanwesige selle
voortkom. Ook hier kom ni~ nuuts van buite af by
rile (vgl oor die wetenskapliko feite Shettles & Rorvik
1983, Berry 1987, Nathanson 1979, Burtchaell 1984,
Hekman 1984, Anderson 1986, Schleiermacher
1985).

PRAKTIESE DILEMMAS

Wanneer alles bymekaar gesit word is die enigste lo
giese konsekwensbe wat uit al die gegewens getrek
kan word die felt dat ons moet aanvaar dat daar nie
op ongeveer 14 dae enige beslissendo “magiose
punt” is wat as die eintlike oomblik van menswording
gesien kan word nb. So ‘n magiese punt in die
ontwikkeling van die embrio sal op duidelik aantoon
bare en verifieerbare getuienis moot berus. En nou
is dit juis hierdie getuienis wat nog gehoel ontbreek.
Daarom moot ons aanvaar dat wanneor mense die 14
dae-grens kies, en dus ‘n vrye hand wil behou t o v
die embrio vóór daardio datum, sodat hulle dit maar
kan vernietig, daarop eksperimenteer, ensovoorts,
dat hulle dit doen sondor enige wetenskapliko regver
diging. Hierdie skerp aanklag word gerogverdig
dour die feit dat hierdie keuse in die praktyk nie deur
prinsipiële, logiese of wetenskaplike gronde gemo
tiveer word nie, maar bloot en alloen dour sekere
praktiese dilemmas wat aan die nog bestaande on
vermoë van die mediese tegniek toegeskryf moet
word. Vir hierdie dilemmas kan ‘n mons begrip he -

egter flj~ vir die pogings om dit to oorkom ne. Om
by na die embrio van die eerste 14 dae to verwys as
die ‘pre-embrio” soos tans in sommige kringe go
beur, is nb alleen volkome onwetenskaplik nie, maar
ook blatante oneerlikheid en bedrog (Warnock 1987).

DAN TOG BEVRUGTING

Wat al babe lank dour bioloë, genetici en ander weten
skaplikes gesé word, ni dat daar maar net één punt is
waarop menslike lowe begin, nl by bevrugting, word
al sterker ondersteun (Noonan jr 1979: 156, Ver
brugge 1984: 33-49, Vorny on Kelly 1981:12,. Eids
moo 1984: 21, Shettles & Rorvik l983~ 28v, Harron
1983: 22v, Gasser 1985: 3v, Wade 1985: 22, Jones
1987a: 59v, 125v, Padilla 1983: 128v). Die beslis
sende gebeure is die verenigbng van die manlike en
vroulike saadselle, ‘n gebeure waarby ‘n volledig
riuwe genetbese entiteit tot stand kom. By hierdie
bevrugte eisel kom nbks by nie: dit wat later die vol
wasse mens uitmaak is reeds vanaf die eersto oom
blik in beginselafl~teenwoordig. Daarom kan geen
latere punt of fase in sy ontwikkeling as die magiese
punt van monswording gesien word nb (Shettles &
Rorvik 1983: 38, Schleiermacher 1985: 74-84).
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Moet ons nou sé dat ons met die bevrugte eisel reeds
met ‘n “mens’, ‘persoon” of “sieP’ te make het? Daar
is diegene wat onder druk van at die getuienis dit wel
wit doen. Vanweë die filosofiese, kulturete en sosiale
belastheid van hierdie terme moet dit egter met ver
sigtigheid en nie ongenuanseerd gebruik word nie
(Woods 1978: 38, Lockwood 1985: by, Wreen 1987:
241-263, Luhman 1986: 113v, Kleinig 1985:15-22).

Laat ons dit eerder so stel: in die bevrugte elsel het
ons te make met ~ wat ontstaan het. Daardie
lewe kan niks anders as menslike lewe wees nie (Hig
ginson 1985: 17). Vanweë die genetiese samestet
ling daarvan moet ons verder sé dat dit ‘n eenmaflge,
unieke en nuwe menslike lewe is wat aireeds daarom
op regsbeskerming geregtig is. Wie hierdie lewe
afsny, beeindig nie net maar ‘n potensiaal nie, maar
beroof dit van die unieke menslike lewe wat dit ~j
reeds het. Daarby moet ons voeg: dis ‘n eenmalige
unieke menslike lewe wat ook ‘n geriyte tewe is,
naamiik gerig op ‘n ontwikkeling wat dit onvermydelik
tot ‘n volwasse mens voer (Burtchael 1984: 84, Wade
1985: 25, Kleinig 1985: 20, Woods 1978: 41v, Harris
1985:11).

Van hierdie voiwasse mens sê ons nou dat dit mens,
persoon of siel is. Die inhoude van daardie begrippe
word egter nie op ‘n gelyke wyse presies eenders ten
opsigte van alle voiwassenes gebruik nie - ook nie ten
opsigte van kinders nie. Hoewel dit moellik is om dit
net so te gebruik ten opsigte van by ‘n pasgebore
baba is dit egter tegelykertyd ‘n ysNke dilemma om dit
geheel en at ten opsigte van daardie baba te ontken.
Is die voor die hand liggende antwoord dan nie een
voudig dat die volwasse mens mens, persoon en siel
is op-die-wyse-van-’n-baba nie? Vanweë die kon
tinue ontwikkelingslyn vanaf bevrugting is ons dan
eenvoudig verplig om te sé dat die embrio dit 00k is,
maar dan op-die-wyse-van-’n-embrio, wat uiteraard
nie op ‘n oppervlakkige wyse direk met die van ‘n vol
wassene gelykgestel mag word nie (Jones 1987: 32).

In die hg van die voorafgaande moet ons dit dus
baie duidehik stel dat indien nie aan die embrio
vanaf die begin beskermingswaardige status
toegeken word nie, maar tog klaarblyklik in ‘n
latere stadium wél, dan moes daar lets wesenhiks,
intern, konstituerend en ingrypend syns-veran
derend gebeur het met daardie embrio - en dan
moet dit duidehik en onweerlegbaar aangetoon
kan word.

Indien nie, kan dit eintlik niks anders wees as ‘n her
hewing van die ou heidense duahisme nie (Connery
1977: 109, Singer 1979: 110). Juis die eenheid van
die mens is in hierdie opsig bale belangrik: as dit nie
gehandhaaf word nie, beteken dit t o v die embrio Of
die reeds genoemde herlewing van die dualisme
(soos by Berry 1987:43), Of dietotale ontkenning van
die persoons-, geestehike of sieledimensie van die
mens, wat horn sou gelykstel aan ‘n dier. Die mens
is ‘n eenheid, en ciaarom kan hy dit alleen maar reg
van die begin afwees, anders is hy dit nooit (Schleier
macher 1985: 83, Nelson 1984: 87v, Higginson 1958:
19, Eid 1985: 148).

Daar bly natuurlik nog een afskrikwekkencle moont
hikheid, en dit is om die vohledige status van die em
brio en die fetus te aanvaar, maar dit nie as beskerm
ingswaardig te sien nie. Die konsekwensie hiervan
is natuurlik dat dit dan oak van die reeds gebore kind
moet geld. Mense soos Peter Singer e a is bereid om
hierdie konsekwensie te trek en wit daarom kinder
moord verdedig (Tooley 1984: 52-84, Singer 1979:
116-126, Gleming 1987:16). Dit is nievergesog nie
om hierdie verskrikhike uiteinde in verband te sien met
die voorbereiding wat daarvoor gedoen is deur ‘n
roekelose omgang met die embrio. Dit het ‘n prak
tyk geskep wat nie hanger versoenbaar is met die on
voorwaardehike respek vir die mens wat die Skrif van
ons eis nie (Linacre Report 1984, Delahoyde 1984:5-
36, Burtchael 1984: 295v).

Teen hierdie tyd moet dit at duidehik wees dat die fi
nale konklusies uit voorafgaande, ingrypende kon
sekwensies sal he vir die beoordehing van tatle sake
wat o a met IVF in verband staan, soos by
eksperimentering met ernbrios, embriovernietiging,
ektogenese en tatle ander. Daarom is dit so belan
grik dat verdere normontwikkehing op hierdie gebied
in die nouste samewerking met o a die mediese
wetenskap sal geskied.

In die hg van hierdie ondersoek moet op die navraag
van die Vrouediens baie duidehik geantwoord word
dat enige voorbehoedmiddel wat bevrugting voor
kom wet aanvaarbaar is (so het die Ned Geref Kerk
reeds besluit), maar dat enige voorbehoedmiddel wat
die innesteling in die baarrnoeder voorkorn of die em
brio vernietig, eties onaanvaarbaar is. In Suid-Afrika
word a a bale van die sg intra-uterin apparate gebruik
gemaak, en ten opsigte daarvan bestaan daar ‘n
groat behoefte aan inhigting en opvoeding. Bale
dokters vertel glad nie aan hulle pasiënte wat ‘n be
paahde apparaat, of ook die ‘morning after pill”,
presies doen nie. Om hierdie rede is die wyse
waarop die kerk hierdie saak sal hanteer van die
grootste belang.

2.5.2 AANBEVELING

Die Sinode beshuit:

2.5.2.1 Dat met goedkeuring van hierdie deur
lopende studie kennis geneem word.

2.6 Inflasie (Hand 1987 p H97, pte 2.6.2.4,
2.6.2.5)

Die Sinode het o a beshuit: ‘Die Sinode versoek
SKLAS am die beginsehstudie in die hg van die Skrif
voort te sit en die owerheid se navorsingspan ingehig
te hou” en ‘Ter wille van die Derde Wêreld-situasie
waarin Staat en Kerk in Suider-Afrika moet dien, gee
die Sinode aan SKLAS opdrag am met behulp van
ekonome, in albei landstahe, ‘n eenvoudige pubhikasie
oor die groot ekonomiese stelsels (kapitahisme, kom
munisme, sosiahisme ens) die hg te laat sien waarin
rigtinggewend oor ‘n Christehik-verantwoordbare
lewenstyl gehandel word.”



Al 2 -77- LEER EN AKTUELE. SAKE

2.6.1 AANBEVELING

die Sinode besluit dat die opdrag gekontinueer
word.

2.7 Aanhouding en Inperking sonder verhoor
(Hand 1987, p H90, pte 2.1.4.7 en 2.1.4.7.2)

2.7.1 Die Sinode het soos voig besluit:

2.7.1.1 Die Sinode versoek SKLAS om saam met die
Wes-Keaplandse Kommissie vir Skakeling met ower
heidsinstansies:

2.7.1.2 Wee te ondersoek hoe die Ned Geref Kerk
persone wat sonder verhoor aangehou word pasto
raal en diakonaal kan bystaan.

2.7.1.3 Die Sinode versoek SKLAS om voortdurend
‘n studie te maak van aanhouding en inperking son
der verhoor en die noodmaatreëls ingevolge die
noodtoestand en ‘n versiag op te stel wat aan die
Moderamen voorgelé kan word vir deursending na
AKLAS en voorlegging aan die Algemene Sinode.

2.7.2 Die Werkskomitee vir Politieke en Ekonomieso
Etiek het ‘n versiag opgestel wat goedgekeur is en via
die Moderamen aan AKLAS deurgestuur is. (Vgl
Agenda Aig Sinode p 84)

2.7.2.1 Die versiag is by SKLAS se kantoor (mug
tingsburo) ter insae.

2.8 Kan die Evangelie met wapengeweld verdedig
word?

2.8.1 Die Sinode het soos voig besluit: Die Sinode
dra dit aan SKLAS op om met die ondersoek .... voort
te gaan .

2.8.2 Die betrokke versiag is ongelukkig nog nie af
gehandel nie en SKLAS kon dus hieroor nie versiag
doen nie.

2.8.3 AANBEVELING

Die Sinode besluit dat die opdrag gekontinueer
word.

2.9 Kapelaansaangeleenthede (Hand 1987 p
H 129)

2.9.1 Die Sinode hot besluit ‘om SKLAS te versoek
om ‘n subkommissie van kapelano te benoem ten
einde SKLAS in to Hg i v m kapelaansaangeloenthede
met die oog op ‘n versiag wat SKLAS in 1991 aan die
Sinode moet voorlé..

2.9.2 SKLAS hot van die Kapelaansdiens ‘n verslag
ontvang wat in die konsepverslag wat aan die ringe
gestuur is, opgeneem is. Van die ringe van George
en Wynberg is egter verneom dat die inligting in die
versiag vervat, verouderd is. SKLAS het daarop be
sluit dat in die hg van ‘die nuutste formulering van die
SAKD so visie, dosistelling en doelwitte” die Sinodo

versoek word dat die versiag na SKLAS terugverwys
word sodat moor resente inhigting bokom kan word.

2.9.3 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit dat die opdrag gekontinueer
word sodat SKLAS meer resente inligting kan
bekom.

2.10 Kerk en Samelewing (Hand 1987 p H48, pt
3.2.6; H118 pte 3.7.1.1, 3.7.1.2; H133 Pt 12,1.2)

2.10.1 Die Sinode het besluit:

Die Sinodé beklemtoon dat die positiewe besluite oor
Christelike barmhartigheid en mensverhoudinge ver
vat in Kerk en Samelewing moet uitloop op konkrete
toepassings in die praktyk. Die Sinode dra dit aan
SKLAS op om praktiese riglyne hieroor op to stel en
aan die Moderamon voor to lé vir advies aan ringe en
kerkrade.”

Die Sinode hot verdor besluit’ “Cm Kerk en Same-
lowing as beleidstuk van die Ned Geref Korkte onder
skryf en dra dit aan SKLAS op om vordor daaroor to
bosin in die hg van die Algemene Sinode se vorsoek
om verdero kommentaar to lower (on) om hullo vor
slag aan die Modoramen voor to lé vir deursonding
aan AKLAS en die Algemene Sinodalo Kommissie.’

2.10.2 Hierdie besluit asook ‘n beshuit oor verdere
bosinning oor paragrawo 1-20 en moonthike herfor
mulering van paragrawe 370-378 is uitgevoer.
Qmdat die Algomono Sinode reeds die hersiene Kork
en Samelewing goedgekeur on aanvaar hot, word
SKLAS so kommontaar on horformulerings wat na
AKLAS versend is, nie hier woorgogee nio.

2.11 Vredestaak van die Kerk (Hand 1987 p Hi 17,
pti5.2

2.11.1 Die Sinode hot dit aan SKLAS opgedra om
voort to gaan met die besinning oor hiordio saak en,
indien nodig, met deskundige lidmato oorleg to pheeg
(en) ‘n vordore vershag opto stol wat na voorlogging
aan die Sinodalo Kommissie aan AKLAS deurgestuur
word vir die aandag van die Algemone Sinode.

2.11.2 Hierdie opdrag is uitgovoer. AKLAS hot die
vorshag aan die Algemone Sinodo voorgolê ondit is
goodgekeur. Dit het ook in die Septomber-Desem
ber 1989 uitgawe van Intor Nos verskyn.

2.11.2.1 Hiordie stuk, asook die besprekingsvrao vir
kerkrado is tot beskikking van korkrade gostel.

3. ANDER SAKE WAARAAN SKLAS IN DIE
RESES AANDAG GESKENK HET

3.1 Pamflet oor geloofsekerheid

Die Ring van Parow het SKLAS versoek om ‘n pam
flot oor geloofsekerheid op te stol. So ‘n pamfhot,
dour prof W D Jonkor, is goedgokour en is steeds in
groot aanvraag..
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3.2 Brits~lsrael beweging en standpunte van pas
toor Neser

Die Ring van Mosselbaai het in hierdie verband ‘n ver
soek tot SKLAS gerig. Wyle prof D H Odendaal het
daaroor ‘n versiag opgestel. Hy is versoek om dit te
verkort vir moontlike publikasie. Aangesien AKLAS
ook aan die saak aandag gegee het, is besluit am die
verkorte verslag nie te publiseer nie.

3.3 Die Evolusieleer

3.3.1 SKLAS het reeds in 1987 besluit om, op ver
soek van die Ring van Kuilsrivier, ‘n verslag oar die
aangeleentheid op te stel. In 1988 is besluit om die
versiag te amendeer en as studiestuk te gebruik om
‘n rapport oor die evolusieleer vir die Algemene Si-
node voor te berei. Verder is besluit om oak natuur
wetenskaplikes by die studie te betrek en om ‘n bros..
jure daar te stel wat bevatlik is vir jongmense wat met
die saak in hulle studies te doen kry.

3.3.2 Die volgende verslag is goedgekeur en na
AKLAS deurgestuur:

Ten opsigte van die teologiese beoordeling van die
evolusieleer, moet die volgende in ag geneem word:

3.3.2.1 Die karakter en gelootsbedoeling van die
skeppingsgegewens

3.3.2.1.1 Die getuienis aangaande God se skep
pingswerk is oar die hele Qu Testament versprei, by
voorbeeld Gen 1 en 2, die Psalms en Jesaja 40-66.
Hierdie getuienisse het die karakter van belydenisse
oar Wie die Skepper van hemel en aarde is. Die
strydgesprek (Auseinandersetzung) waarin die skep
pingsgetuienis (veral Gen 1) gewikkel is, lé nie op die
vlak van ‘n objektiewe, natuurwetenskaplike weer
gawe van die natuurgegewens nie, maar op die vlak
van ‘n geloofspolemiek met die godsdienstige opvat
tings van die mense van die ou Nabye Qoste. Die
uitsprake van Gen 1 is dus die vormgewing van ‘n be
lydenis oar die mag en heerlikheid van die een en
enige God, die Skepper van die hemel en die aarde.

In die Bybel word meer as een woord gebruik am aan
die skeppingswerk van God uitdrukking te gee. Die
woord wat op ‘n besondere wyse sy skeppingsaktiwi
teit aandui (bara), beklemtoon die volstrekte nuwe
wat God tot stand bring. Die skeppingsgegewens
getuig waar die skepping vandaan kom en onder wie
se gesag dit staan.

Uit Gen 1 blyk a a die volgende: God, wat deur sy
Gees teenwoordig is, skep alles deur Sy Woord. Die
skepping deur sy Woord dui aan dat Gad onderskeie
(transendent t o v) sy skepping is, en sy Gees be
klemtoon dat Hy voortdurend teenwoordig en werk
saam is. Qmdat God onderskeie van die skepping
is, is die skepping nie self goddelik nie. Die hemel
liggame wat deur Israel se bure aanbid is, is daarom
nie gode nie, maar deur God geskep. Die geskapen
heid (d w s nie-gocidelikheid) van die aarde blyk ver
der daaruit dat die aarde nie vanself Tewe Iaat voort

spruit nie, maar God deur Sy Woard (vgl Gen 1:11,20
en 24).

Die heerskappy van die aarde is voorts aan die mens
toevertrou. Gevoiglik hoef die mens nie in voort
durende angs vir die kragte van die aarde te leef soos
in die heidendom nie; sy lewe is in God se hand, wat
die skeppiñg aan sy sorg en heerskappy toevertrou
het. Hierdie toedrag van sake maak ook die weten
skaplike ondersoek van die natuur moontlik. Die on
derskeidenheid of transendensie van God sluit dan
weer die verabsolutering van die natuurwetenskap
uit.

3.3.2.1.2 In die rangskikking van die skeppingsge
beure op die verskillende dae in Gen us daar ‘n kun
stig-Iiterére motief. Dit moet derhalwe nie gelees
word as ‘n histories-wetenskaplike verslag oar die
ontstaan van die geskape werklikheid nie. Gen 1 wil
die lof op God se skeppingswerk en die orde en har
monie daarvan betuig, en sodoende God se opper
heerskappy bevestig. Die verhouciing van die skep
ping tot God is primer. Dit gaan nie am andersins
~bekombare natuurgegewens nie.

3.3.2.2 Ander strydpunte t o v die natuurweten
skap

Die konflik tussen skeppingsgeloof en natuurweten
skap het reeds in die sestiende en sewentiende eeue
begin, met die bevindings van a a N Copernicus, G
Galilei en J Kepler. Hierwas die veld van die weten
skap egter die sterrekunde en nie die biologie nie.
Bybelgegewens soos die son wat beweeg en stil
staan (Jos 10) of die grondveste van die aarde (Ps
104:5) het hier in gedrang gekam. Dit het gegaan
oor die verhouding van die aarde tot die son en die
varm van die aarde (plat of rand) wat vandag nie
meer strydpunte is nie. Die waarde van hierdie By
belse uitsprake lé nie in hulle natuurwetenskaplike
gehalte nie maar in hulle verwysing na God se mag
oar sy skepping. Dit is duidelik dat die Bybelskry
wers uit ‘n ander gesigshoek na die natuurgegewens
kyk as mense wat dit met ‘n wetenskaplike oogmerk
benader. (Vergelyk oak hoe ‘n kunsskilder en ‘n
houttegnoloog na ‘n boom kyk). Die bedoeling van
die Skrifuitsprake is am God se mag te beskryf in
terme van die Bybelskrywers se insig in die natuur, en
nie am die lesers natuurwetenskaplik te onderrig nie.

3.3.3 Die grense van die teologiese besinning en
van die natuurwetenskap

Teologiese besinning het sy uitgangspunt in die Skrif.
Sekere buite-Bybelse gegewens kan die agtergrond
van die Bybelse toneel ophelder, maar teologiese
Ieeruitsprake kan nie gemaak word op grand daarvan
nie. Wanneer uitsprake oar God dus~
ander gegewens naas die Skrif gemaak word, by
gegewens wat uit natuurwaarneming verkry is, kam
sodanige uitsprake neer op spekulasie, of dit die ge
loaf in God wil bevestig aI dan nie. Dit kom neer op
‘n ingreep op die terreiri van die teologie vanaf die
viak van die natuurwetenskap. Op ‘n vergelykbare
wyse kan die teologie oak nie uitsprake maak oar die
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werklikheidsgetrouheid van teorieë in ander weten
skappe by die natuurwetenskap nie, ni of hulle reg
laat geskied aan die gegewens al dan nie. Dit is nie
op die teologie se weg om te beslis oor die weten
skaplike gehalte van natuur-wetenskaplike teorieë of
modelle nie.

Soos die teologie op grond van Skrifgegewens werk,
so werk die natuurwetenskap op grond van natuur
gegewens, waarop teorieë gebaseer word. Die
afleidings wat op grond van die waarnemings ge
maak word, bly daarom teorieë en is nie identies met
die waarnemings (of feite) nie. ‘n Teorie oor die
ontwikkeling van lewensvorme (evolusieteorie) is nie
self feit nie. Die feite in hierdie verband is die oerge
steentes wat die vorm van lewende wesens vertoon,
sowel as werkilke lewende wesens. Wanneer ‘n te
one nie in die feite gegrond is nie, word dit spekula
tief. Dit as sodanig is nog nie verkeerd nie, solank in
gedagte gehou word dat ‘n spekulatiewe teorie ‘n
werkhipotese is wat te eniger tyd gewysig kan word.
Wanneer daar dan finale of dogmatiese uitsprake
vanuit die natuurwetenskappe gemaak word oor God
as Skepper, syverhouding tot die mens en die be-
stemming van die mens, word die grensgebied
tussen natuurwetenskap en teologie nie geëerbiedig
nie. ‘n Teorie wat byvoorbeeld nie ruimte vir ‘n per
soonlike God laat nie (ook genoem evolusionisme),
moet dus teologies verwerp word.

Die teologie, sowel as die natuurwetenskap, werk
met die erkenning van die unieke karakter van albei
velde van ondersoek. By raakpunte tussen die twee
dissiplines moet daar baie versigtig te werk gegaan
word. Die een relativeer ciaarom die ander se aan
sprake

3.3.4 Die ontmoetingspunt tussen geloof (teo
logie) en natuurwetenskap

3.3.4.1 Word die geloof en die natuurwetenskap dan
hoofsaaklik deur ‘n grerisgebied geskei? lnderdaad
nie, omdat geloof (en teologie), sowel as natuur
wetenskap, betrekking het op die skeppingswerk van
God. Die Christenwetenskaplike b~Jy dat die natuur
wat hy ondersoek skepping van die God van die
Bybel is. Die natuurgegewens verklaar hierdie waar
heid nie noodwendig uit hulleself nie. Ander onder
soekers mag die God van die Skrit moontlik nie in die
natuur raaksien nie. Virdie Christenwetenskaplike is
die natuur die openbaring van God se wondermag,
soncier dat hy hierdie belydenis uit die natuurgege
wens self aflei. Sy belydenis is ‘n geloofsuitspraak
wat hy ten opsigte van die gegewens maak, nie ~
grond daarvan nie. Die feitegegewens is nog nie
bewyse vir geloofsuitsprake, positief of negatief nie.
Vir die Christen bied die natuurgegewens geleentheid
tot getuienis, nie tot teologiese bewysvoering nie.

3.3.4.2 ‘n Houding wat kenmerkend behoort te wees
van beide die Christelike geloof en die wetenskap is
algehele eerlikheid en openheid teenoor die gege
wens. ‘n Christen (of teoloog) sal horn nie mag blind
hou vir die feite wat die natuurwetenskap aan die hg
bring nie, en die natuurwetenskaplike sal steeds die
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bereidheid moet he om sy teorieë en modelle as voor
lopig te beskou, aangesien ‘n teorie nie die feite self
is nie.

Enige wetenskaplike sal horn ook daarvan wil weer
hou om ‘n teorie as onveranderlik te beskou. Elkete
one is onderhewig aan wysiging of selfs verwerping,
wanneer meer gegewens beskikbaar word. In die hg
hiervan jsditookverstaanbaarwaaromdaar reeds ‘n
verskeiclenheid “evoiusieteoriee” ontstaan het. Van
“die” evolusieteorie as sodanig is daar nie sprake nie.

Die “moderne” natuurwetenskap (sedert Copernicus)
het in ‘n Christelike milieu ontstaan, in tye toe die
gesag van die Bybel nag nie betwyfel is nie (vóôr die
verligting van die agtiende eeu). As teologie en na
tuurwetenskap albel daarmee rekening hou dat (i) die
Skrif met sy boodskapkarakter sy lesers wil stel in die
teenwoordigheid van die lewende God en nie op die
vlak van die natuurwetenskap uitsprake wil maak nie,
en (ii) die natuurwetenskap nie pretendeer om ‘n vol
ledige mens- en wêreldbeeld daarte stel nie, dan hoef
daar geen teenstelhing tussen die Christehikegeloof
en die natuurwetenskap te wees nie.

3.3.5 AANBEVELING

Die Sinode besluit

3.3.5.1 dat met goedkeuring van SKLAS se han
delswyse kennis geneem word..

3.3.5.2 dat die vers lag as ‘n stud iestuk aan
AKLAS deurgestuur word met die versoek

3.3.5.2.1 dat diç Algemene Sinode ‘n standpunt
oor die evoIusie~eer formuleer;

3.3.5.2.2 dat die medewerking van natuurweten
skaphikes 00k verkry word;

3.3.5.2.3 dat ‘n bevatlike brosjure oor die evohu
sieleer gepubliseer word cm veral aan studente
leiding te gee in hierdie verband.

3.4 Fronthine Fellowship en Christeilke Sending
Internasionaah

3.4.1 Reeds in 1987 het SKLAS, op versoek van die
Sendingweekkomitee van Stellenbosch, ondersoek
begin instel na bg organisasies. ‘n Versiag is opge
stel en goedgekeur en is o a besluit “om kennis te
neem dat die verslag reeds aan die Sending
weekkomitee gestuur is” en “om die Siriodale Send
ingkommissie te versoek om met die Sending
weekkomitee in gesprek te tree oor buite-kerklike
sendingorganisasies wat by die Sendingweek uitstal
en daaraan deelneem.”

3.5 Sondaghandel

3.5.1 1 v m die voorgestelde “Konsepwetsontwerp
op Besighede” soos gepubliseer in die Staatskoerant
van 7Apr11 1989 nr 11813 het die Dagbestuur soos
volg gehandef:
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3.5.1.1 Dr W J Botha (PSD, AKLAS) is in kennis ge
stel dat die Dagbestuur ernstige besware het teen die
implikasies van die konsepwetsontwerp en hy is ver
soek om die inhoud van die wetsontwerp onder die
aandag van die ander streeksinodes se kommissies
vir Leer en Aktuele Sake te bring. Aangesien die
Volksraad op daardie tydstip in Kaapstad in sitting
was, het dr Botha die skriba en Dagbestuur versoek
om voort te gaan om met die betrokke minister te on
derhandel.

3.5.1.2 Die volgende memorandum is aan dr D J de
Villiers (destydse minister vir administrasie en priva
tisering), die moderamen van die Ned Geref Kerk in
SA, dr W J Botha en die kerkrade in Wes- en Suid
Kaapland gestuur:

Die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake van
die Ned Geref Kerk in SA het met groot waardering
kennis geneem:

*dat Bylae 4 van die Konsepwet wat die goedere ten
opsigte waarvan besigheid gedryf kan word op ‘n
Sondag of openbare feesdag ingekort is.

*van die feit dat dr D J de Villiers in sy brief van
5/4/1 989 aan die skriba, ds L Moolman, sé dat “daar
deeglik ag geslaan sal word op die sienswyses van
die kerke en ander godsdienstige groepe sowel as in
dividue en die algemene publiek.”

Daarom neem die Kommissie die vrymoedigheid om
sops voig kommentaar op die Konsepwetsontwerp te
lewer

3.5.1.2.1 Die Algemene Sinode van die Ned Geref
Kerk (wat 1,64 miljoen lidmate verteenwoordig) het al
telkens sy waardering betuig teenoor owerheids- en
ander instansies wat daadwerklik optree om die ka
rakter van die Christelike Sondag te eerbiedig.

3.5.1.2.2 Ons besef dat die bestaande wet met be-
trekking tot handeldryf op Sondae baie gebreke het
en as gevolg daarvan op baie plekke nie meer streng
toegepas word nie.

3.5.1.2.3 Ons het groot begrip vir die probleme wat
ondervind word om die Ordonnansie op Winkelure
op so ‘n wyse toe te pas dat Sondaghandel tot die ab
solute minimum beperk word. Die kerk besef ook
dat die toepassing van wette nie noodwendig ‘n
Christelike lewenstyl verseker flue. Ons beieef egter
‘n tyd waarin Christelike waardes aangeval word met
die opset om die sogenaamde “volwasse mens” van
sy gocisdienstige bindinge los te maak. Dit kom
veral aan die fig ten opsigte van die eerbiediging van
die Sondag, of hewer, die sekularisering van die Son
dag. Die Ned Geref Kerk het daarom al herhaaldelik
‘n beroep op belydende en dooplidmate gedoen om
hulle van die beoefening en ondersteuning van geor
ganiseerde Sondagsport, asook die bedryf van Son
daghandel, te weerhou. Lidmate word ook telkens
opgeroep om die Dag van die Here tot sy eer en tot
die geestelike en fisiese heil van die mens in te rig.

3 5 1 2 4 Alhoewel die Suid Afrikaanse samelewing
‘n multikulturele samestelling het waarin ôOk Uiteen
lopende godsdienstige oortuiginge voorkom, word
algemeen aanvaar dat die oorweldigende meerder
heid van die mense in hierdie land (78% volgens die
jongste sensus) Christene is, of ten minste hulleself
as sodanig beskou. Dit is derhalwe jammer dat die
kerke nie geraadpleeg is in die oorweging van sulke
ingrypende wetgewing rakende die Christelike Son
dag nie.

3.5.1.2.5 Saam met talle kerke oor die wéreld heen,
betreur die Ned Geref Kerk die toenemende onthei
liging van die ChristelikeSondag. Daarom moet ons
voortdurend daarop wys:

3.5.1.2.5.1 Dat allerlei praktiese oorwegings nie die
Skrifbeginsel wat hier ter sprake is, ophef nie.

Tydens die jongste Algemene Sinode het die Ned
Geref Kerk in ‘n grondige studiestuk sy prinsipiële
standpunt oor die wese van die Christelike Sondag
duidelik gestel (Handelinge, Algemene Sinode 1986:
154-157). Daarin word onder meer die volgende
gesé:

“In hierdie sin het dit besondere betekenis dat Chris
tene op Sondag sal rus, as ons onder rus verstaan dat
ons ophou met ons gewone werk om ons op ‘n be
sondere wyse te Wy aan God en ons naaste en om
ons des te beter voor te berei om God en ons naaste
gedurende die week in ons gewone daaglikse werk
en op buitengewone maniere te dien. Dat ons een
dag elke week ons gereelde daaglikse werksprograrn
onderbreek, herinner ons daaraan dat sy genade eer
ste kom in otis lewe en dat die goeie werke wat ons
gedurende die week doen, slegs ‘n dankbare ant
woord op sy verlossingswerk kan wees.”

In die hg hiervan het die Sinode die volgende beroep
op hidmate gedoen:

“Die Sinode roep alle hidmate op om die opstandings
dag van Christus getrou te vier deur die erediens
saam met die gemeente mee te maak en die Christe
like barmhartigheid te beoefen en hulle, so ver moon
thik, van hulle normale werk- en ontspanninsprogram
te onthou as getuienis daarvan dat hulle lewe, in
laaste instansie, nie van hulleseff nie, maar van God
afhankhik is en dat hulle uit sy genade leef.”

3.5.1.2.5.2 Dat dit die fundamentele reg is van elke
mens om een dag van die week te rus. Waar die
nooodsaakhike ritme van arbeid en rus die mens
ontsê word, verval die lewe noodwendig in ‘n do
dehike eentonigheid.

3.5.1.2.5.3 Dat dit vir die Christene op die Sondag om
twee dinge gaan: ‘n ywerige saamkom van die ge
meente Om God gesamenthik te aanbid en te dien, en
verder om op die dag Christehike liefdesgawes te gee.
Dit bring mee dat dit belangrik is dat daar tyd inge
ruim word vir die feestelike rus en die omgang met
God en sy gemeente. Dit maak dit ook noodsaaklik
dat daar ‘n dag moet wees waarop die gewone arbeid
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onderbreek word en allerlel vorme van tydverdryf
gestaak word, sodat almal die tyd kan vind vir die
feestelike omgang met God in die gemeenskap van
die heiflges, sowel as vir die diens van die naaste.
(Heidelbergse Kategismus Sondag 38)

3.5.1.2.5.4 Dat owerheidsinstansies ‘n taak en ver
antwoordelikheid het om toe te sien dat mense nie
verhinder word om eredienste op Sondae byte woon
nie, en dit is een van die implikasies van die Konsep
wetsontwerp. (Nederlandse Geloofsbelydenis art
36)

3.5.1.2.6 Indien die Konsepwetaanvaarword, sat dit
beteken:

3.5.1.2.6.1 Dat as daar op groot skaal op Sondag
handel gedryf word, dit God se doel met die Rusdag
sal verydel.

35 1 2 62 Dat die Sondag dwarsdeur die land gese
kulariseer en gekommersialiseer sal word Daar kan
weinig twylel bestaan dat die beoogde wetgewing die
karaktervan die Sondag in ons land ingrypend sat
verander Die vraag kan sells gevra word of Suid Af
rika steeds as Christelike land beskou sou kon word
indien die Sondag tot handelsdag verklaar word

3.5.1.2.6.3 Dat die persoonlike vryheid asook die
huislike lewe van veral die minderbevoorregte deel
van die bevolking uiters nadelig getref word.

In sy motivering van die Konsepwet lê die geagte mm
ister veral klem op die bydrae wat Sondaghandet sat
lewer tot groter ekonomiese groem en die opheffing
van minderbevoorregtes Uiteindelmk so word voor
sien sat dit ook bydra tot die bekamping van maat
skaplike misstande gesmnsverbrokkeling en jeugmis
daad

Hoe Sondaghandel die mmndergegoedes ten goede
sat kom is nie duidelik nie Goeme redes kan aange
voer word om juts die teendeel te vrees Dat is
trouens die ervaring in verskeie lande van die wéreld
dat hierdie deel van die bevol king die swaarste getref
word deur vrye Sondaghandel (vgl The Rest propo
~ Jubilee Centre Pubilcations, Cambridge, 1988,
bI 3-7). Soveel te meer sal dit die geval wees in ‘ri
land soos Suid-Afrika met ‘n Derdewereld-bevolking
samestelling, waar ‘n groot persentasie van die
mense tot die laer-inkomstegroepe behoort. Kom
mer bestaan reeds oor die werker uit hierdie groepe
wie se vryheid ingekort word deur ‘n tang arbeidsdag
en die verlengde winkelure wat in baie gebiede van
krag is.

Wat veral tot ernstige kommer strek, is die uitwerking
wat die beoogde wetgewing sal he op die huislike en
familietewe van hoofsaaklik die laer-inkomstegroepe,
aangesien dit juis die vroue en moeders uit hierdie
gemeenskappe is wat onder druk sal verkeer om
Sondae te werk. ‘n Gesonde gesinslewe vorm die
grondsiag vir ‘n bestendige gemeenskapslewe. Uit
hierdie oogpunt beskou, is dit ‘n vraag of die wetge
wing wat maatskaplike opheffing op die oog het, nie

juis die tee deel in die hand sal werk nie. Dit is nood
saaklik dat ouers en kinders van alle gemeenskappe
minstens op hierdie een dag van die week die vryheid
sat he om met mekaar te verkeer.

3.5.1.2.6.4 Dat dit, in die hg van die voorafgaande
motivering, die indruk wek dat aan die mag van heb
sug toegegee word.

3.5.1.2.6.5 Dat die kerklike lewe nadelig geraak sal
word deurdat talle werkgewers en werknemers ver
hinder sal word om eredienste bytewoon. Daardeur
sal noodwendig ook die geestelike lewe van werkge
wers en werknemers ondermyn word.

3.5.1.2.7 ‘n Verdere bepaling in die Konsepwet wat
moeilik aanvaar kan word, is die magte wat aan die
Administrateur toevertrou word om Sondaghandel
bywyse van proklamasie te reguleer. Die verant
woordelikheid wat kragtens hierdie bepaling by die
Administrateur sal berus, wat nie noodwendig ‘n
Christen hoef te wees nie, is onaanvaarbaar. Wat
bedoel is as deregulering, blyk in hierdie geval eerder
‘n sentralisering van mag te wees, wat in die praktyk
die betrokke persoon aan groot druk sat onderwerp
en die objektiwiteit van die regsreetings in die ge
drang kan bring.

3.5.1 .2~8 In die hg van bogenoemde motivering het
die kommissie ernstige besware teen die imphikasies
van die Konsepwetsontwerp en word ‘n dringende
beroep op die owerheid gedoen om nie met die Kon
sepwetsontwerp op Besighede in sy huidige vorm
voort te gaan nie.

3.5.1.3 Dr De Villiers het in antwoord op die memo
randum gemeld dat enkehe kiousules wat betrekking
het op handel op Sondae en godsdienstige vakansie
dae uit die konsepwetsontwerp geskrap word.

3.5.1.4 Dr De Villiers is daama versoek om die kerke
inspraak te gee wanneer daar besluit word “op die
daarstelling van ‘n meer doeltreffende metode om
handel op Sondae te beheer”.

3.5.1.5 Onderhoude is deur die Skriba van SKLAS
met verteenwoordigers van die Gereformeerde
Kerke, Church of England en die Baptiste Kerk oor
Sondaghandel gevoer met die medewete van die
Moderamen.

3.5.1.6 Die Skriba van SKLAS, die Scriba Synodi en
verteenwoordigers van bg kerke het ook ‘n onder
houd gevoer met dr E van Eeden van die Raad op
Mededingirig. Hierdie raad het destyds die regering
geadviseer i v~ m die “Konsepwetgewing op Besig
hede en Sondaghandel.

Daar is ooreengekom

3.5.1.6.1 dat die kerke vir dr Wim de Villiers, die
huidige minister vir administrasie en privatisering sat
versoek om weer aan die saak aarmdag te gee;

3.5.1.6.2 dat die kerke afskrifte van vorige korres
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pondensie aan dr De ViNiers sal stuur;

3.5.1.6.3 dat Dr Wim de Villiers 00k gevra sal word
om aan kerke die geleentheid te gee om memoranda
aan horn voor te Iê en getuienis af te lé by die be
trokke kommissie wat die saak hanteer.

3.5.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit:

3.5.2.1 Dat die moderamen met dringendheid
met die owerhede in gesprek tree oor die aange
leentheid.

3.6 Versoeke om studies enlol antwoorde I s die
volgende aangeleenthede word, om ruirnte te be
spaar, slegs aangestip. Besonderhede is op leer be
skikbaar:

3.6.1 ‘Mag - Skriftuurlik gesien.

3.6.2 “Ter helle neergedaal”

3.6.3 Halaalprodukte.

3.6.4 Tradisionele skeiding tussen sending, evangeli
sasie en diens van barmhartigheid.

3.6.5 Moontlike inskakeling van Bediening aan Jode
by Messiaans-Joodse gemeente.

3.6.6 Viering van Loofhuttefees en Gedenkdienste.

3.6.7 Drankverkope oor Paasnaweke.

3.6.8 New Age-beweging.

3.6.9 Vredespale.

3.6.10 Geloof in Jesus Christus as Verlosser - enig
Ste weg tot verlossing.

3.6.11 “Luister en Lewe 3” i s Begrafnis.

3.6.12 Nagmaalbediening buite die erediens.

3.6.12.1 AANBEVELING

“Die Sinode besluit om by die Algemene Sinode
aan te beveel dat Nagmaal voortaan aan lidmate,
wat menslik gesproke nooit weer ‘n erediens sal
kan bywoon nie, bedien mag word in gevalle waar
die kerkraad dit pastoraal verantwoord ag. Dit
moet op die volgende voorwaardes geskied:

-dat vir sodanige bediening by die kerkraad aan
soek gedoen moet word en daarom ook met die
kerkraad se goedkeuring moet geskied;

-dat die kerkraad horn deeglik moet vergewis van
die meriete van elke geval sodat misbruik uitge
skakel sal word;

-dat die ware betekenis van die Nagmaal ver
duidelik word sodat alle misverstand en bygeloot
uitgeskakel kan word;

-dat minstens flog een ampsdraer, verkieslik die
wyksouderling, ook die geleentheid bywoon en,
waar moontlik, ook medegelowiges sodat die ge
meenskapskarakter van die Nagmaal bewaar kan
bly.”

3.6.13 The Road to Damascus.

4. SERKOS

Die Skriba van SKLAS is deur die Sinocle as Wes
Kaapland se verteenwoordiger in die Raad van Ser
kos benoem. Hy doen jaarliks versiag aan SKLAS
oor SERKOS se werksaamhede.

Besonderhede is ter insae.

5. ALGEMENE OPMERKING l.S. VER
SOEKE/WENKE/VOORSTELLE VAN RINGE

SKLAS het met groot waardering kennis geneem van
die ems waarmee ringe die konsepverslag bestudeer
het. SKLAS wil dan ook die ringe verseker dat al die
wenke/versoeke/voorstelle deeglik bespreek is, al
word nie alles in hierdie besondere verslag gere
flekteer nie. Die belangrikste sake sal deur die nuut
gekonstitueerde SKLAS ná die Sinode gehanteer
word.

6. RASIONAUSERING

6.1 Voortbestaan van kommissies en amptenaar
poste

6.1.1 Die Sinodale Kommissie het in die verband
soos volg besluit:

6.1.1.1 Onder andere moet die volgende kommissies
bly voortbestaan: Argiefkommissie, Kommissie vir
lnligting en Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake wat Ringsgewys saamgestel word. (N: 17-19
Oktober 1989 pte 4.5.6.2.2.5, 4.5.6.2.2.7 en
4.5.6,2.2.11).

6.1.1.2 Die Argief, die lnligtingsburo en die Sinodale
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake moet voortaan
onder een amptenaar ressorteer. (N: 17-19 Oktober
1989 pt 4.5.6.3.7.2).

6.1.2 Die Dagbestuur het besluit:

6.1.2.1 dat daar van die besluite van die Sinodale
Kommissie kennis geneem word;

6.1.2.2 dat die Direkteurvan lnligting wat tans amps
halwe lid van die Sinodale Kommissie vir Leer en Ak
tuele Sake is, vanaf 20 Maart 1990 ook ampshalwe
die predikant in sinodale diens met opd rag leer en ak
tuele sake sal wees;

-dat Woordverkondiging essensieel is; 6.1.2.3 dat die bepalinge en reglement ten opsigte
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van SKLAS soos volg verander word en aan die Regs
kommissie vir finalisering voorgelê word:

6.1.2.3.1 Bepaling 35.5.12 op bI 57 word soos voig
geamendeer: die woorde ‘hoogstens ses add is
lonele lede’ word verander na “hoogstens ~ ad
disionele lede’ om ooreen te stem met die besluitwat
die Sinode in 1987 geneem het. (Hand 1987 h56 Pt
2.3.6)

6.1.2.3.2 Bepaling 35.5.1.3 op bI 57 word soosvolg
amendeer:

die predikant in sinodale diens met opdrag Leer en
Aktuele Sake wat ampshalwe lid en skriba van die Si
nodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake is, en reg
van sitting met adviserende stem in die Sinode het
wanneer aangeleenthede in verband met leer en ak
tuele sake behandel word.

6.1.2.3.3 Voeg in ‘n nuwe bepaling 35.5.2 wat soos
volg lees:

35.5.2 Die predikant in sinodale diens met opdrag
leer en aktuele sake is ook

35 5 2 1 ampshalwe Direkteur van lnligting en sal so
danige administratiewe dienste vir die Sinodale Kom
missie vir lnligting lewer soos deur die betrokke twee
kommissies ooreengekom (vgl Bep 35.9, enRegle
ment8);

35.5.2.2 ampshalwe argivaris en sal sodanige admi
nistratiewe dienste vir hierdie kommissie lewer soos
deur die betrokke kommissies ooreengekom (vgl
RegI 4 pte 4.1 en 4.2.4).

~6.l.2.3.4 ‘n Nuwe punt 35.5.2.2word ingevoeg wat
soos voig sal lees:

35.5.3 1≤~Iui~

35.5.2.l’n vakature ontstaan deur die dood, demis
sie, emeritaat, vrywillige afstand doen van die pos,
ontslag of afsetting van die predikant in sinodale
diens!departementshoof (vgl Bep 7.15.1 en Bep 14
en Besluit 3 Aftree-ouderdom van predikant).

35.5.2.2 In die geval van ‘n vakature, word die depar
tementshoof aangewys deur ‘n kieskollege be
staande ult: 4 persone ult elkeen van die volgende
kommissies: Argief, Inligting, Leer en Aktuele Sake,
onder voorsitterskap van d~e voorsitter van die
Moderamen. In hierdie geval het die voorsitter nie ‘n
stemreg nie. (vgl Bep 35.10.3 3n Reglement 8 Pt 8).

Die kommissie vertrou dat hy aan sy opdrag voldoen
het.

Lede van die koñniissie:

W D Jonker (voorsitter) D A du Toit (onder-voorsit
ter), HJ B Combrink, D EdeVilliérs, P FTheron,
P A Verhoef, M M Qoetzee, tBadenhorst, J F Kriel,
G V Marais, P Viviers, C Liebenberg, J J Hattingh,
E de Jager, F M Gaum, DESteyn, M H Coetzee,
R P Hough, J J de Wet N J LSmit, J Faasèn;
J C M Smit, L F van Niekerk, J AVisagie, H E de
Villiers, L J P van Niekerk, M D J Smith, P Bekker,
J F Maasdorp, C H Steenkamp, S Ozrovech, S J Her
holdt, J v d Merwe, J J E Koornhof, A du Toit(mev),
A Strydom (skriba)
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A13 VERSLAG VAN D~E MODERAMEN

Geagte voorsitter, broers en susters

Hiermee gee die Moderamen rekenskap van sake
wat sy aandag geniet het en besluite wat hy geneem
het sedert die sinodesitting in 1987.

Die versiag word nie in kronologiese orde aangebied
soos sake die afgelope vier jaar die aandag van die
Moderamen geniet het nie, maar onder ‘n aantal op
skrifte ingedeel.

1. PERSONEEL EN VERGADERINGS

Die personeel het in die reses onveranderd gebly en
kon na die beste van hulle vermoë hulle verantwoor
delikheid as Moderamen nakom.

Die Moderatuurslede in die Moderamen wil daarvan
getuig dat die gebruik wat sedert 1983 bestaan om
die Moderatuur met vier gekose ouderlinge aan te vul
om die Moderamen te vorm, ook die afgelope vier
jaar geblyk het ‘n baie sinvolle reeling te wees. Die
ouderlinge het met hulle rype ervaring, gesonde insig
en goele oordeelsvermoë ‘n belangrike rol in die ver
gaderings van die Moderamen gespeel.

Daar is 26 vergaderings van die Moderamen gehou.

2. DIE ALGEMENE SINODE EN VERWANTE
SAKE

2.1 Beslulte van die Algemene Sinode van
1990

Die Moderamen vertrou dat kerkrade en gemeen
telede hulle deur middel van die Handelinge van die
Algemene Sinode op die hoogte gestel het met die
besluite van die Algemene Sinode van 1990, en dat
sinodale kommissies die nodige aandag hieraan
gegee het en aanbevelings aan hierdie Sinode sat
maak oor die besluite van die Algemene Sinode wat
spesifiek op hulle terrein betrekking het.

2.2 Vereeniging-beraad

Die Vereeniging-beraad van die N G Kerkfamilie in
Maart 1989 het nie heeltemal afgeloop soos vooraf
gehoop is nie, maar het die Hg laat val op ‘n belang
rike kerklike familieband wat behoue moet bly. Dr
Hattingh en prof D A du Toit was uit ons sinodale ge
bied namens die Ned Geref Kerk daarheen afgevaar
dig. Na die beraad is ‘n inligtingskonferensie op
14 April 1989 in Kaapstad gehou wat deur dr Hattingh
en prof Du Toit toegespreek en baie goed bygewoon
is.

2.3 Rustenburg-kerkeberaad

Die Rustenburgse kerkeberaad in November 1990,
twee weke ná die Algemene Sinode, het in die kerk
heelwat rimpelings veroorsaak. Twee lede van die
Wes-Kaapse Moderamen, dr Hattingh en dr Gaum,
was lede van die Ned Geref Kerk se afvaardiging na

Rustenburg.

Na die beraad is op 21 November 1990 ‘n gesiaagde
Wes-Kaapse ml igtingskonferensie gehou wat deur
nagenoeg 300 predikante en ander belangstellendes
bygewoon is. Van die belangrikste besluite van die
Algemene Sinode is by die geleentheid bespreek,
sowel as die verloop en afloop van die Rustenburgse
kerkeberaad.

Die Moderamen het in ‘n verklaring sy steun uitge
spreek vir die optrede van die Ned Geref Kerk se af
vaardiging na hierdie beraad.

3. UITVOERING VAN BESLUITE VAN SINODE
VAN 1987

3.1 Naamsverandering van Sinodesaal (Hande
tinge bl H133, H176)

Soos die Sinode van 1987 besluit het, is die Sinode
saal se naam tydens die Hugenotefees van 1988 ver
ander na “Hugenote-Gedenksaal”. In samewerking
met die Nasionale Feeskomitee Hugenote 300 is ‘n
mooi samekoms op 13 April 1988 gehou waaraan
verskeie skole ook deelgeneem het. Die naam is toe
formeel verander en buite-op die gebou aangebring.
Op ‘n plaket in die voorportaal wat by daardie ge
leentheid onthul is, word ‘n motivering vir die nuwe
naam gegee.

3.2 Besparing van sinodale uitgawes (Hande
linge, bI H140)

Die Moderamen en die Dagbestuur van die Kommis
sie van Toesig en Kontrole het ‘n ad hoc-rasionalise
ringskommissie benoem om ‘n indringende onder
soekte doen na rasionalisering en besparingsmoont
likhede en daaroor aan die Sinodale Kommissie ver
slag te doen. Die ad hoc-kommissie het sy aanbeve
lings in Oktober 1989 aan die Sinodale Kommissie
voorgele, wat die magtiging van die Sinode ontvang
het om daaroorte besluit en dit in werking te stel. Die
besluite wat die Sinodale Kommissie geneem het,
word in sy verslag aan die Sinode weerspieel.

3.3 Waarnemingstatus by die Westelike Provin~
sie-Raad van Kerke (Handelinge, bI H121)

Die Sinode het besluit dat aansoek om waarneming
status by die Westelike Provinsie-Raad van Kerke
(WPRK) gedoen moet word. Op30 November 1987
is ‘n eerste brief oor hierdie saak aan die WPRK gerig
waarop talle briewe, telefoonoproepe en ‘n besoek
van ‘n Moderamen-afvaardiging aan die WPRK-kan
toor gevolg het. Dit het toe geblyk dat die WPRK ‘n
lid met “waarnemerstatus” beskou as volledig inges
kakel by hulle programme en dat so ‘n lid by impli
kasie hulle standpunte onderskryf. Uiteindelik het
die WPRK in Januarie 1989, vóórdat ‘n afgespreekte
opvolg-gesprek kon plaasvind, laat weet dat die Ned
Geref Kerk in Suid-Afrika nie waarnemerstatus kan
kry nie, aangesien: “(a) observer membership as
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understood by the DRC ‘is fundamentally different
from that of the WPCC, and (b) the ministry of the
WPCC is explicitly partisen in favour of the poor and
also actively in resistance to the sin of apartheid.’
Die Moderamen was van mening dat met die skrywe
bepaalde houdings aan die Ned Geref Kerk in SA
toegeskryf word - soos dat die Ned Geref Kerk in SA
nié aan die kant van die armes sou staan nie en horn
nié teen “die sonde van apartheid” verset nie - en het
besluit om daaroor met die WPRK se dagbestuur te
gaan praat. Die WPRK wou egter nie die kwessie
verder bespreek nie en die Moderamen het besluit
om die aangeleentheid daarby te Iaat.

3.3.1 AANBEVELING

Die Sinode onderskryf die optrede van die Moder
amen.

3.4 Telegram aan mev Margaret Thatcher (Hande
linge, bl H175)

Die Sinode het ‘n voorstel dat ‘n telegram aan mev
Margaret Thatcher, die destydse Britse Premier, ge
stuur moet word om haar te beclank vir haar houding
oor sanksies en terrorisme, vir afhandeling na die
Moderamen verwys. Die Moderamen het besluit am
eerder ‘n brief aan mev Thatcher te skryr waarin sy
volledig ingelig word oar die omstandighede in ons
deel van die land en die Ned Geref Kerk in SA se rol
hier, en waardering uitgespreek word vir haar stand-
punt oar Suid-Afrika. Dit is gedoen en sy het gepas
daarop gereageer.

3.5 Korrespondensie oor Sinode

Die Moderamen het ná die Sinode heelwat korres
pondensie gehanteer oar besluite wat die Sinode ge
neem het, standpunte wat daar gestel is, dog na die
briefskrywers se oordeel nie die nodigeáàridag gekry
het nie, ens. Sommige van die skrywes is na SKLfi~S
verwys wat saver moontlik op van die vrae ingegaan
het en bevredigende antwoorde probeer gee het.
Ander briewe is na die Sinodale Kommissie verwys of
deur die Moderarnen self afgehandel.

4 SKAKELING MET KOMMISSIES

4 1 Die Moderamen en kommissies van die Si-
node

Die Moderamen het, waar dit nodig was, met ander
kommissies van die Sinode geskakel, projekte saam
met hulls aangepak en leiding probeer gee waar dit
gevra is Dit was ook die Moderamen se standpunt
dat, as ‘n saak onder sy aañdãg gebring word wat die
beeld van die Ned Geref Kerk in Wes-Kaapland raak,
die Moderamen met die betrokke kommissie op wie
se terrein dit val, daaroor kan gesels sonder dat hy
daardeur met die werk van die betrokke kommissie
wil inmeng of voorskriftelik wil optree. Sulke ges
prekke is dan oak ‘n paar keer met die dagbesture’
van kommissies gevoer en dit het altyd in ‘n baie
goeie gees plaasgevind.

4.2 Die verhouding van die Moderamen tot die’
Kommissie vir Skakeling met die Owerheid

Aan die begin van die reses was daar onduidelikheid
oor die verhouding tussen die Moderamen en die
destydse Kommissie vir Skakeling met die Owerheid
(KSO). Gesprek is gevoer en ‘n voorlopige werk
reeling is getref. Die Sinodale Kommissie het in 1989
besluit dat die taak van die Moderamen uitgebrei
moet word en dat hy, bygestaan deur verteenwoardi
gers van ander kommissies soos benodig, ekume
niese skakeling en skakeling met die owerheid moet
behartig. Die Bepalinge moet dienooreenkomstig
aangepas word.

4.3 Buitelandse teologiese studente en skoolge
riewe vir hulle kinders

Op versôek van die SSK het die Moderameh in 1987’
en 1988 vertoë aan die owerheid gesteun om buite
landse (Malawiese) teologiese studente op St?Ben
bosch by wyse van uitsondering toe te laat om hulle
kinders in te skryf by die Rhenish Primary School op
die dorp Twee besoeke saam met SSK lede aan die
betrokke Minister en verskeie briewe oar die saak
was egter onsuksesval. Die Minister se standpunt
was in daardie stadium dat geen uitsondering op die
reel toegelaat kon word nie.

4.4 Aksie: Christus vir ‘n gelukkige Suid-Afrika
1989

Die Moderamen het kort ná die varige Sinode besluit
dat hy nie net reaktief wil optree en sake soos hulle
opduik hanteer nie maar oak die inisieerder van pro
jekte moCt wees wat in saméwerking met ander kom
missies aangepak kan word. In Maart 1988 is besluit
am in die hg van hierdie stand,~ punt ‘n projek onder die
titel “Aksie: Christus vir ‘n gelukkige Suid-Afrika” in
1989 aan te, pak en ‘n daadwerkhike paging aan te
wend öm van kerkhike kant ‘n bydrae te hewer dat ver.~
houdings tussen verskillende groepe in ons deel van
die land kan verbeter - beginnende by die gesin en
uitkringende na ahlé lewensverbande. Die boodskap
dat die gesindheid van Jesus Christus by ans ahmah
aanwesig most wees en dat dit die hele verskil in ons
samelewing sal maak, moet met hierdie Aksie uitge
dra en uitgeleef word.

‘n Ad hoc-kommissie waarin verteenwoordigers van
ander kammissies en ander belanghebbendes oak
gedien het, is aangewys, en die prajek is vroeg in
1989 van stapel gestuur nadat vooraf in Kaapstad, op’
George en op Vanrhynsdorp inhigtingsvergaderings
gehau is. ‘n Reeks preke met die Bergrede as uit
gangspunt is op versoek deur twaalf predikante ap
gestel en as bundel aan die voorsitters van kerkrade
in die Wes-Kaap gestuur am elke maand as basis vir
‘n baodskap wat by die Aksie aansluit, te gebruik. ‘n
Wenkelys oar hoe die Aksie in gemeentes en ge
meenskappe aangepak kan word, is uitgestuur, maar
daar is nie in besonderhede voorgeskryf hoe te werk
gegaan moet word nie, aangesien die gedagte was
dat elke gemeente die projek in die hg van phaashike
amstandighede most vorm gee. ‘n Embleem is vir
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die Aksie ontwerp, ‘n brosjure daaroor deur N G Kerk
Uitgewers gepubliseer, geborgde pamfiette en plak
kate is versprei, in die kerkHke tydskrifte, die dagblad
pers, oor die radio en televisie is heelwat publisiteit
daaraan gegee, en oor die algemeen het dit groot
byval gevind en was dit ‘n geslaagde en goed-onder
steunde poging. Op verskillende dorpe was daar as
gevoig van die Aksie ‘n doelbewuste uitreiking deur
die verskiNende gemeenskappe na mekaar.

Op 18 Februarie 1990 is ‘n mooi afsluitingsbyeen
koms vir die Aksie in die Goeie Hoop-sentrum in
Kaapstad gehou.

4.4.1 AANBEVEUNG

Die Sinode keur die inisiatief goed wat die Moder
amen aan die dag gelé het met die beplanning en
organisering van “Aksie: Christus vir ‘n gelukkige
Suid-Afrika” en is dankbaar oor die positiewe
impak wat dit in ons sinodale gebied en selfs wyer
gehad het.

4.5 Road to Damascus

Die dokument “Road to Damascus” wat in 1989 ge
publiseer is en deur onder meer twee geakkredi
teerde dosente aan die Teologiese Kweekskool on
derteken is, het opslae gemaak en die Moderamen
genoop om SKLAS te vra vir ‘n verantwoorde beoor
deling daarvan. Dit is gedoen en SKLAS het bevind
dat, naas waarheidselemente in die dokument, daar
ernstige leersteHige probleme is, en dat dit gevaarlik
na aan die bevrydingsteologie beweeg. SKL.AS het
geoordeel dat die ondertekening van die dokument
deur teoloe van die Ned Geref Kerk in ‘n ernstige Hg
beskou moet word. Die Moderamen het van SKLAS
se beoordeling van die dokument kennis geneem en
die Kuratorium van die Kweekskool daaroor ingelig.

4.6 Minnie Hofmeyr-Kollege

Tairyke probleme by die Minnie Hofmeyr-koNege op
Worcester het meegebring dat die Vrouediens uitein
clelik nie meer kans gesien het om voort te gaan om
die Kollege te beheer nie. Die keuse het gelé tussen
àf die uitfasering van die Kollege àf die oordrag daar
van aan die N G Sendingkerk. ‘n Afvaardiging van
die Vrouediens en, op hulle versoek, ‘n paar lede van
die Moderamen, het die Moderatuur van die Sending
kerk op 16 Maart 1990 oor hierdie saak ontmoet,
maar ná oorweging het die Moderatuur Iaat weet dat
die N G Sendingkerk weens ‘n gebrek aan fondse nie
die Koflege kan oorneem nie. Die gevoig is dat die
Kollege oor die volgende paar jaar uitgefaseer word
en dat geen nuwe studente van die begin van hierdie
jaar af ingeneem word nie.

4.7 Elandskloof-komitee

Op 11 November 1990 het ‘n groep “oud-Elandsklo
wers” ‘n optog na die Kerksentrum gehou en ‘n
memorandum aan die Skriba oorhandig waarin geeis
word dat Elandskloof “wat deur koningin Victoria aan
ons gegee is” en in ‘n stadium aan die Ned Geref Kerk

in Suid-Afrika behoort het, aan hulle terugbesorg
moet word. Die Moderamen het met die Kommissie
vir Toesig en Kontrole en die SSK beraadslaag en
daarna is ‘n omvattende regsmening oor die saak
verkry. Dit het geblyk dat die aanspraak van die
Elandskloof-komitee sonder enige grond is en die
Moderamen het die komitee dienooreenkomstig
ingelig.

4.8 Konsepwetgewing oor Sondaghandel

In 1989 is Konsepwetgewing op Besighede deur die
Departernent van Administrasie en Privatisering voor
berei wat sou meebring dat Sondaghandel nie meer
deur die sentrale owerheid met wetgewlng geregu
leer sou word nie, maardat die verantwoordelikheid
na die administrateurs van die verskillende provinsies
afgewentel sou word. SKLAS het hierin die gevaar
gesien dat die Sondagwetgewing al hoe meer afge
water sou word, en die Moderamen het horn daarin
gesteun. Terwyl SKLAS en die Moderamen nie wou
he dat die huidige onafdwingbare wetgewing net so
behoue moes bly nie, is gevoel dat geskikte wetge
wing op sentrale owerheidsvlak noodsaaklik is.
Nadat vertoë deur SKLAS en die Moderamen - en ook
ander kerke - tot die Minister gerig is, het hy die deel
van die Konsepwetgewing wat op Sondaghandel van
toepassing is, teruggetrek en in ‘n verkiaring gesé dat
by ‘n later geleentheid weer daaraan aandag gegee
sal word. Die Moderamen beskou dit as uiters be
langrik dat die kerk van sy kant ‘n inset sal maak as
nuwe wetgewing oor Sondaghandel ter sprake kom
en is baie bewus daarvan dat die huidige toedrag van
sake, met al hoe meer sake-ondernemings wat Son
daê oop is, onbevredigend is.

4.8.1 AANBEVELING

Die Sinode keur die optrede van die
goed.

5. SKAKELING MET KERKE

5.1 N G Kerkfamilie

5.1.1 N G Sendingkerk

Moderamen

Die Moderamen het dit as ‘n belangrike taak beskou
om op rnoderatuursvlak met die N G Sendingkerk
(NGSK) te skakel, aangesien die swaartepunt van die
kerk in ons sinodale gebied is en daar in die verlede
by tye ‘n goeie verstandhouding tussen die Wes
Kaapse Moderamen en die NGSK se Moderatuur be
staan het.

Ongelukkig was daar, ten spyte van baie en volhar
dende pogings, net één ontmoeting tussen die
Moderamen en die Moderatuur van die NGSK in die
reses. Dit het op 23 Augustus 1988 op die Moder
amen se uitnodiging in die N G Kerksentrum plaasge
vind. Tydens hierdie byeenkoms, wat in ‘n besonder
goele gees gehou is, is die besluite van die Wes
Kaapse Sinode van 1987 onder meer bespreek en is
samewerking gevra vir “Aksie: Christus vir ‘n ge
Iukkige Suid-Afrika.” Daar is besluit om ‘n studie
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komitee aan te wys wat ‘n stuk oor ‘Die reg van vreed
same protes” vir ‘n volgende samekoms moes voor
berei. Etlike pogings om die studiekomitee aan die
gang te kry, het misluk - ook die laaste poging toe die
studiekomitee op 13 September 1989 sou vergader,
dieselfde dag dat die eerste massa-optog van tien
duisende mense in die Kaapse strate plaasgevind
hat. Hoewel die studiekomitee op voorstel van dr
Allan Boesak aangewys is en die betrokke datum vir
die vergadering uiteindelik deur horn gekies is, was
dit hy wat sy onttrekking aan die byeenkoms aan die
pers verduidetik het met die opmerking dat “ons met
ons studiekomitee oor vreedsame protes nou agter
die werklikheid aan hink-en-pink.” Pogings hierna
om die Moderamen en Moderatuur weer te laat saam
praat, het ongelukkig nie geslaag nie.

5.1.2 N G Kerk in Afrika

Op 24 Augustus 1988 is indringende samesprekings
metdieModeratuur van die NO Kerk in Afrika
(Kaapland) (NGKA) gevoer - veral oor die Wes
Kaapse Sinode se besluite in verband met die Teolo
giese Skool op Decoligny. ‘n Ad hoc-kommissie om
verder daaroor te beraadslaag~ is uit die twee kerke
aangewys, maar daar het nie weer op moderatuurs
vlak gesprekke hieroor plaasgevind nie. Die feit dat
die Teologiese Skool op Decoligny sal moet uitfa
seer, is uiteindelik deur die NGKA (Kaapland) aan
vaar.

Die samesprekings met die Kaapse Moderatuur van
die NGKA, wat ook oor van die Wes-Kaapse sinodale
besluite en “Aksie: Christus vir ‘n gelukkige Suid-Afri
ka” gegaan hat, was origens aangenaam en die var
standhouding tussen ons is daardeur verbeter.

5.1.3 AANBEVELING;

Die Sinode spreek sy waardering uit vir die wyse
waarop die Moderamen die gesprekskanale na
die N G Sendingkerk en die N G Kerk in Afrika
probeer oophou het en wa dat daarmee voortge
gaan moet word.

5.1.4 Kerkeenheid

Die Algemene Sinode het verlede jaar belangrike be
sluite oor kerkeenheid geneem (vgl Kerk en Same
lewing 1990, par 235-237, 250). Die Moderamen het
besluit dat die weg wat ons moet bewandel om groter
eenheid met die lidkerke van die N G Kerkfamilie te
bewerkstellig, duidelik uitgestippel moet word, en lê
sy voorstel oor hierdie saak vir oorweging aan die Si-
node voor (Bylae 1).

5.1.5 AANBEVELINGS

5.1.5.1 Die Sinode keur die riglyne in die Moder
amen se memorandum oor kerkeenheid goed.

5.1.5.2 Die Sinode besluit dat die werkwyse soos
in punt 1 van die memorandum uiteengesit, ge
voig moet word.

5.2 Afrikaanse susterkerke

Die Moderamen het in 1987 besluit dat hy sy kontak
met ander kerke, by name die Afrikaanse suster
kerke, wil uitbrei, en het daarom ontmoetings gehad
met die Ringskommissie van die ring van Wes
Kaapland van die Ned Herv Kerk van Afrika (op 18
November 1988), en met afgevaardigdes van die
Suidelike Partikuliere Sinode van die Geref Kerke in
Suid-Afrika (op 31 Januarie 1989, 4 September 1990
en 28 Januarie 1991). By taasgenoemde geleent
heid het die twee kerke se verteenwoordigers saam
‘n hoflikheidsbesoek aan die Staatspresident afgelê.

In die gesprekke met die twee Afrikaanse susterkerke
is gedagtes gewissel oor maniere waarop ons kan
saamwerk, kanseiruiling, die beleidstuk Kerk en
Samelewing, die kerk se rol in die huidige landsom
standighede - en die wag na kerkeenheid. Dit was
baie sinvolle gesprekke, hoewel groot vordering nie
in alle gevallegemaak isnie.

5.2.1 AANBEVELING

Die Sinode spreek sy waardering uit vir die ges
prekke wat die Moderamen die afgelope tyd met
die verteenwoordigers van die Ned Herv Kerk van
Atrika en die Geref Kerke in Suid-Afrika gevoer
het, en vra dat daarmee voortgegaan word. Die
Sinode vra dat die moontlikheid van ‘n Wes
Kaapse Raad vir Kerklike Samewerking, waarvan
onder meer die Afrikaanse susterkerke lede kan
wees, ondersoek moet word.

5.3 Apostoliese Geloofsending

Die Moderamen hat sy skakeling met ander kerke
ook uitgebrei na die Apostoliese Geloofsending
(AGS) en by twee geleenthede, op 9 Junie 1989 en
op24 Augustus 1990, met verteenwoordigers van die
Suid- en Wes-Kaapse Distriksrade beraadslaag. Dit
was besonder geslaagde ontmoetings waartydens
heelwat gemeenskaplike sake ontdek is waaroor ge
praat kon word - soos oor die kerk se rol in ‘n tyd van
onrus en die kerk se verantwoordelikheid ten opsigte
van Sondagheiliging~ Die tweede gesprek het al baie
gemakiiker as die eerste verloop toe die verteenwoor
digers van die twee kerke nog vreemd was vir me
kaar.

5.3.1 AANBEVELING

Die Sinode keur die optrede van die Moderamen
goed en vra dat die skakeling met ander kerke in
ons streek voortgesit moet word.

6. ANDER SAKE

6.1 Besoeke aan bruin en swart woongebiede
rondom Kaapstad

Die Moderamen het bytwee geleenthede - op 11 No
vember 1988 en 2 Junie 1989 - die bruin en swart
woongebiede rondom Kaapstad besoek ten einde
eerstehandse inligting te bekom oor die omstandig
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hede wat daar heers. Die Moderamen het onder die
indruk gekom van die hagUke omstandighede in van
hierdie woongebiede en het 00k besef dat onder
meer disinvestering, sanksies en boikotte deur die
buiteland in hierdie stadium tot groot nadeel van die
swartmense was. ‘n Persverklaring waarin dit so
gestel is, is nã die tweede besoek uitgereik. Nadat
dr Desmond Tutu horn vroeg in 1991 in die openbaar
teen sanksies uitgespreek het, iets wat hy voorheen
sterk ondersteun het, het die Moderamen aan horn ‘n
brief van waardering geskryf.

6.2 Besoeke deur Moderator aan Malawi en
Namibië

Die Moderator, dr Dirk Hattingh, en mev Hattingh het
Malawi in Augustus 1989 op uitnodiging van pres
Hastings Banda as amptelike gaste besoek tydens
die eeufeesviering van die Ned Geref Kerk se sending
in daardie land. Dr Hattingh het ‘n besonder gun
stige indruk van Malawi, sy president, sy rnense en
die kerk daar gekry en het by sy terugkorns daarop
gewys dat die behoudende teologie van die kerk in
Malawi ‘n groot invloed in die samelewing daar het.
Sy slotsom was dat ons kerk se sendingwerk in Ma
lawi oor en oor die moeite werd was.

Na die onafhanklikheidwording van Namibië het dr
Hattingh 00k in Junie 1990 in die hg van die noue ver
bintenis tussen die Wes-Kaapse Ned Geref Kerk en
die Ned Geref Kerk in Suidwes ‘n besoek aan die land
gebring om vas te stel wat ons uit die kerk se onder
vindinge daar kan leer en hoe ons dalk kan help. Hy
het tahhe gesprekke met kerk- en regeringsleiers ge
voer en was positief beIndruk deur die wyse waarop
die Ned Geref Kerk by totaal nuwe omstandighede
aangepas het en besig is orn sy roeping aldaar te ver~
vul.

6.3 Onhuste, geweld en vredesklokke

Die Moderamen het by ‘n paar geleenthede in pers
verkiarings gevra dat ons lidmate so ver as moonthik
moet help dat ‘n khimaat van vrede en versoening in
ons land kan ontstaan en ‘n beroep gedoen dat die

onluste en geweldpleging beëindig moet word. Die
Moderamen het ook in aansluiting by versoeke vanuit
verskillende oorde, gevra dat die kerkklokke in ons si
nodale gebied in September 1990 elke Maandag om
12:00 moes lui en dat gelowiges dan waar huhle ook
al is, twee minute lank vir vrede en versoening in ons V

land moes bid. In baie gemeentes is op die versoek
ag geslaan.

6.4 Spesiale Ringsvergaderings, Maart 1991

Soos die Sinodale Kommissie besluit het, het die
Moderamen toegesien dat die nodige kennisgewings
uitgestuur is sodat spesiale ringsvergaderings in
Maart 1991 gehou kon word om die konsep-verslae
vir die Sinode te behandel en voorstehle in verband
daarmee aan die verskillende kommissies te maak.
Daar is van die ringe uiteenlopende reaksie op die
werkwyse ontvang, en die Sinode sal moet besluit of
hy wil he dat in die toekoms ook so te werk gegaan
moet word.

6.4.1 AANBEVELING

Die Sinode meen dat die stelsel om ringe vooraf
die geleentheid te gee om tydens spesiale ver
gaderings die kommissieverslae te behandel, in
die hg van die praktiese ondervinding in 1991 ver
fyn en verbeter kan word, en besluit dat dit voort
gesit moet word.

Die Moderamen vertrou dat hy sy verantwoorde
Iikhede op ‘n bevredigende wyse nagekom het, is
dankbaar dat hy die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika die
afgelope vier jaar in hierdie besondere hoedanigheid
kon dien, en bid die Sinode die seen van die Here en
die duidelike leiding van die Heihige Gees in sy be
raadslagings toe.

Lede van kommissie:

D J Hattingh (voorsitter), J van der
T E Lombard, F M Gaum (skriba),
P S Meyer, F S Robertson, M G Swart.

Westhuyzen,
W C Malan,
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KERKEENHEID BYLAE I

1. Inleidende Opmerking: Die bedoeling met hierdie as besprekingspunte op die agenda van meerdere
saak is om die gesprek oor kerkeenheid op ‘n sinvofle kerkvergaderings geplaas word.
wyse deur die hele kerk, vanaf die plaaslike viak tot
op sinodale viak, aan die gang te hou. Die resultate 2.3 Ringsvlak
van hierdie gesprek moet dan as studiemateriaal aan
die Moderamen gestuur word. Op sy beurt stel die * * Die gemeentes van eenwordende kerke word in
Moderamen ‘n behoorlike verslag op en ~ dit voor een ring saamgevoeg.
aan die Sinodale Kommissie. Die Sinodale Kommis
sie berei ‘n beskrywingspunt voor wat aan die Al- * * Die bevoegdhede van die ring oor die kerkraad en
gemene Sinode (1994) voorgelé word. Die Al- gemeente moet behoorlik uitgespel word.
gemene Sinode besluit dan oor kerkeenheid.

* * Ander moontlikhede kan ook oorweeg en gestel
Dit is noodsaaklik om ag te slaan op die volgende word.
sake:

2.4 Sinodes (Streeksinodes)
* Kerkeenheid kan nie oorhaastig plaasvind nie.

* * Gemeentes word in sinodes saamgevoeg.
* Lidmate moet voortdurend ingelig word en aan die
gesprek oor kerkeenheid deel he. * * Die bevoegdhede van die sinodes oor ringe en

kerkrade (gemeentes) word uitgespel.
* Die gesprek moet op plaaslike gemeenteviak ge
voer word. Die plaaslike gemeente moet nie net aan * * Hierdie sinodes moet as die werkende sinodes be-
die ontvangkant van besluite van sinodes wees nie, skou word.
maar wel van die begin af by die gesprek betrek word.

* * Teologiese Opleidirig
* Die besonderhede oor kerkeenheid moet vooraf
duidelik wees. Wanneer hieroor ooreengekom * * Ekumene (binnelands)
word, kan die werkllke kerkeenheid plaasvind.

* * Kerklike Publikasies
2. Kerkeenheid - Gesprekvoering

2.5 Algemene Sinode
2.1 Uitgangspunte

* * Streeksinodes word volgens ‘n bepaalde formule
* * Die Algemene Sinode het reeds die beginsel van (lidmatetal) in ‘n vergadering van die Algemene Si
kerkeenheid aanvaar. node, bestaande ult X lede saamgevoeg.

* * Lidmaatskap binne die Familie van Ned Geref ** Hierdie Sinode bestaan uit die hele Famille van
Kerke is oop. Ned Geref Kerke wat daartoe bereid is.

**Dle gesprek (intern) oor kerkeenheid moet O~ si- **Hjerdie Sinode het slegs bevoegdheid oor die vol
node-, rings-, kerkraads en gemeenteviak gevoer gende sake: By Bybelvertaling. Belydenisskrifte.
word. Teologiese Opleiding (beleid). Ekumene (buiteland).

Kerklike Publikasies (beleid).
2.1.1 lnligtingstukke wat vir die Gesprek oor Kerk
eenheid benodig word 3. Ander sake wat bestudeer moet word en

waaroor vooraf behooruk (wettig volgens elke
* * Historiese agtergrond moet gestel word. kerk se Kerkorde en Bepalinge) ooreengekom

moet word.
* * Die Bybelse standpunt oor kerkeenheid.

* * Eiendomsreg van al die kerkvergaderings.
* * Sinodebesluite (Ned Geref Kerk) oor kerkeenheid.

* * Pensioene
* * Die huidige ontwikkeling met betrekking tot ker
keenheid binne die Familie van Ned Geref Kerke. * * Bestaande ooreenkomste deur kerkvergaderings

aangegaan.
2.2 Gemeentevlak

* * Kerkregtelike sake: Kerkorde. Bevoegdhede en
* * Die gemeentes bly aanvanklik soos hulle is met Kerkvergacierings.
behoud van eiendom en administrasie.

* * Finansies. Salarisse. Heffinge. Kerkskuld.
* * Ander moontlikhede en wenke kan bespreek en
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Alal VERSLAG VAN D~E KURATOR~UM VAN D~E TEOLOG~ESE
SEMBNAR~UM DECOUGNY

1. Die Sinode 1987 het kennis geneem van die aan- die besluit lê veral in die baie hoer finansiële uitgawes
beveling van die Kuratorium van die Teologiese Sem- by ‘n universiteit teenoor die van die Teologiese
inarium Decoligny dat die skool vanweë ‘n geldtekort Skool Decoligny.
moet uitfaseer. Die aanbeveling is deur die N G Kerk
in Afrika aanvaar. Die uitfasering bereik sy finale sta- 4. AANBEVELING
dium aan die einde van 1991 wanneer die skool sat
sluit. Die Sinode besluit

2. Die Algemene Sinode van die N G Kerk in Afrika 4.1 Die Sinode bewillig jaarliks ‘n bedrag as
het voorts besluit dat teologiese opleiding vir die Kerk beursienings vir studente van die N G Kerk in At
voorlopig by slegs twee inrigtings sal geskied, nl aan rika, streeksinode Kaapland.
die Teologiese Skool van die Universiteit Wes
Kaapland, Beliville, en die van die Universiteit van die 4.2 Die KTK kry opdrag om in oorleg met die SGK
Noorde. die bedrag vas te stel.

3. Die kuratorium van die Teologiese Skool Decolig- J D Thom
ny het bestuft om by die sinodes van die Ned Geref M J Basson
Kerk in Suid-Afrika en die van Oos-Kaapland te vra J J du Preez
dat fondse jaarliks beskikbaar gestel sal word as
beurslenings virvoornemende studente. Die redevir
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A13.2 VERSLAG VAN D~E KOMM~SS~E V~R BEPLANMNG VAN D~E N G
KERKFAM~UE

1. VERGADERINGS

Hierdie kommissie het gedurende die reses gereeld
jaariiks te Port Elizabeth vergader. Die volgende
kerke was by sommige of a! die vergaderings ver
teenwoordig: Die Ned Geref Kerk in SA, die N G Kerk
in Oos-Kaapland, die N G Sendingkerk, die N G Kerk
in Afrika Kaapland, die N G Kerk in Afrika Transkei (tot
1989, waarna hierdie kerk weer met die NGKA in
Kaapland herenig Is) en die Reformed Church in Afri
ca. Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaaplancl het van
wee sy beperkte betrokkenheid by die vergaderings
telkens met uitsondering van een geleentheid sy ver
skoning aangebied.

2. SAKELYS

Die kon rnissievèrgaderings het baie noàdsaaklike en
waardevolle gespreksgeleenthede voorsien wat on
getwyfelci tot beterwedersydse begrip gelei het. By
elke vergadering het die verteenwoordigers mekaar
op hoogte probeer bring van die omstandighede van
elke kerk Die volgende sake was jaarhks op die
sakelys en is in ‘n baie aangename atmosfeer be
spreek:

Die vorming van gesamentlike ringe
Eenheiclsmodelle
Kerkeenheid
Gesamentlike getuienis- en sendingaksies
Teologiese opleiding in die NGK-familie

Die sluiting van die teologiese skool Decoligny.

Voortspruitend uit bogenoemde besprekings word
die volgende aanbeve!ings aan die Sinode voorgelê:

3. AANBEVEUNGS

Die Sinode besluit

3.1 Die Sinode bek!emtoon dat die ideaal van
groter eenheid in die N G Kerkfamille:nooit uit die
009 verloor moet word nie en versoek dat dit
steeds deur lidmate, kerkrade en ringe bevorder
en nagestreef sa~ word.

3.2 Die Sinode neem met dankbaarheid kennis
van die vorming., van enkele gesamenthke~ringe
van die N G Kerkfamilie en versoek alle ringe om
die tot stand bring~van ‘n .gesamentflke ring op die
sakelys te plaas. -

3.3 Die Sinode bek!emtoon die belangrikheid van
‘n gesamentlike getuienis- en Uitreikingsaksie in
die geledere van die N G Kerkiamille op p!aas!ike
viak en versoek rings- en kerkraadskommissies
vir Getuienis om sulke moontlikhede te onder
soek en te benut.

JDThom
HHRoux

.. .,.. ,‘,

A13.2 N G KERKFAM!LIE
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A14 VERSLAG VAN D~E S~NODALE REGSKOMM~SS~E

Geagte voorsitter, broers en susters

Dit is vir die Sinodale Regskommissie ‘n aangename
voorreg om die volgende verslag aan u voor te lé:

1. SINODALE OPDRAGTE

1.1 Bepaling 57

1.1.1 Opdrag van Sinode

Die Sinode besluit dat die Kommissie. van Toesig en
Kontrole in die toekoms saamgestel sal word uit die
lede van die Sinodale Fondsekommissie. Die Sino
dale Regskommissie kry opdrag om ter uitvoering
van hierdie besluit die nodige reglementswysigings
aan te bring en die volgende Sinode in die verband te
adviseer (Hand, Sin 1987, bI H141, Pt 158.3).

1.1.2 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit om bep 57 soos voig te wysig:

57.1 KOMMISSIE VAN TOESIG EN KONTROLE

57.1.1 Huidige 57.1

57.1.2 Die kommissie bestaan uit 11 lede. Vier
lede word benoem op grond van hulle grondige
kennis van finansies, geldelike adm inistrasie
en/of die regte. Ses lede word uit die geledere
van en deur die Sinodale Fondsekommissie be
noem. Die Saakgelastigde is ampshalwe sekre
tans en 00k lid van die kommissie.

57.1.2 Die Kommissie van Toesig en Kontrole
funksioneer as die Uitvoerende Komitee van die
SFK.

57.1.4 Vakatures in die reses word deur die Kom
missie van Toesig en Kontrole uit die geledere
van die Sinodale Fondsekommissie aangevul met
kennisgewing aan die Skriba van die Sinodale
Kommissie.

57.1.5 Huidige 57.3

57.1.6 Huidige 57.4

57.1.7 Huidige 57.5

57.1.8 Huidige 57.6

57.2 SINODALE FONDSEKOMMISSIE

57.2.1 Die Sinodale Fondsekommissie (SFK) be
staan uit die voorsitter (of sekundus) van die ver
skiflende Rings Fondsekommissies.

57.2.2 Die Kommissie van Toesig en Kontrole
belé die vergadering van die Sinodale Fondse
kommissie.

57.2.3 Die doel van die vergadering van die Sino
dale Fondsekommissie is:

57.2.3.1 om versiag te ontvang van die Kommis
sie van Toesig en Kontrole;

57.2.3.2 om skakeling tussen die Kommissie van
Toesig en Kontrole en die ringe en/of gemeentes
te bevorder deur ter sake inligting deur te gee;

57.2.3.3 om saam met die Kommissie van Toesig
en Kontrole finansiële beplanning te doen.

1.2 Ouditering van Kerkboeke

1.2.1 Opdrag van Sinode

Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale Regskom
missie om in gesprek te tree met die lnstituut van
Geoktrooieerde Rekenmeesters oor die hele aange
leentheid van ouditering van kerkboeke (Hand, Sin
1987 bI H127, Pt 7.1.2).

1.2.2 AANBEVELING

1.2.2.1 Die Sinode besluit om RegI 9.2.3 onveran
derd te behou.

1.2.2.2 Die Sinode versoek die Kommissie van
Toesig en Kontrole om riglyne oor Kerk
boekhouding en die ouditering daarvan be
skikbaar te stel yin gebruik deur kerkrade en oudi
teurs.

1.2.3 Motivering

Ouditeur as lid van die Kerkraad

Die Gedragskode van die Openbare Rekenmeesters
en Ouditeursraad (1988) lê sterk klem OP onafhank
likheid van die ouditeur en bepàal: “Dienooreenkom
stig moet hy werkilk en sigbaar, vry wees van enige
belang wat beskou kan word as onversoenbaar met
integriteit en objektiwiteit te wees.” Ook die Oudit
standpunt oor Onafhanklikheid van die Suid-Afri
kaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters
(1989) benadruk dit: ‘Dit is van die allergrootste be-
lang vir die beroep dat die algemene publiek se ver
troue in die onafhanklikheid van die ouditeur gehand
haaf word. Hierdie vertroue kan beInvloed word deur
die algemene publiek se persepsie van die onafhan
klikheid van die ouditeur. Die ouditeur behoort dus:

* nie net onafhanklik te wees nie, maar moet ook as
onafhanklik gesien word;

* enige verhoudings of omstandighede wat die at
gemene publiek moontlik in ‘n ander hg mag sien
sorgvuldig te oorweeg.”

Op grond hiervan kom die Sekretaris van die Kaapse
Genootskap van Geoktrooieerde Rekenmeesters tot
die slotsom: “Dit sou dus nie aanneemhik wees vir ‘n
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lid van die kerkraad van ‘n gemeente om die oudit van
die boeke van daardie gémeente te doen of dit deur
iemand anders van sy firma te laat doen nie.’

Hiermee is ons Reglement 9.2.3 wat lui dat die kerk
boekhouding nagesien moet word deur ‘n ouditeur
‘wat nie lid van die kerkraad is nie,” in ooreenstemm
ing, en moet so gehandhaaf word.

Die “probleem” van die Kerk is dus:

(I) dat ‘n goeie lid maat wie se firma die gemeente se
boeke ouditeer nie die geleentheid kry om sy Kerk in
die kerkraad te dien nie,

(ii) en dat indien hy wel as kerkraadslid dien die Kerk
nie van sy firma (wat miskieri ‘n firma is wat spesiali
seer in kerkboekhouding) kan gebruikmaak nie.

Die “probleem’ kan grootliks opgelos word as riglyne
oor kerkboekhouding en die ouditering daarvan be
skikbaar gestel word vir gebruik deur kerkrade en
ouditeure.

1.3 Kerklike tydskrifte

1.3.1 Opdrag van die Sinode

Die saak word verwys na die Sinodale Regskommis
sie met verslag aan die volgende Sinode om met die
betrokkenes en met Toesig en Kontrole oorleg te
pleeg sodat die besluit van die Algemene Sinode oor
n Sinodale Skakelkommissie vir Kerklike Publikasies
uitgevoer kan word. (Hand, Sin 1987, Besluit 10, bI
2).

1.3.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 35.11 en RegI 17 soos
volg te wysig:

35.11 SINODALE KOMMISSIE VIR KERKLIKE
MEDIA

35.11.1 Die samestelling en opdrag van die kom
missie word in RegI 17 uiteengesit.

REGLEMENT 17

REGLEMENT VIR DIE SINODALE KOMMISSIE
VIR KERKLIKE MEDIA

1. SAMESTELLING

Die kommissie bestaan uit agt lede en word deur
die Sinode benoem.

Twee van hierdie lede moet verteenwoordigers
van die N G Kerk-Uitgewers wees.

2. OPDRAG EN TAAK VAN DIE KOMMISSIE:

2.1 Huidige 3.1

Nederduitse Gereformeerde Kerk, in die media
van die Nederduit~e Gereformeerde Kerk gehand
haaf en bevorder word.

2.3 Hy bring sake van belang ter verspreiding van
die evangelie deur die iiiedia onder die aandag
van die Sinode.

2.4 Hy beywer horn vir die bevordering van teolo
giese werke van vakwetenskapiike aard.

2 5 Hy gee aan kerkrade en ringe leiding en voor
Iigting met betrekking tot die propagenng en ver
spreiding van die Christelike boodskap dmv die
media.

2.6 Hy doen aan die Sinode van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Suid-Atrika verslag van sy
werksaamhede en van die .beskikbaarheid van
Christelike leesstof d.rn.v. die media.

1.4 Formulêre Fonds en Beroepsbrief

1.4.1 Opdrag van Sinode

Om dit aan die Sinodale Regskommissie op te dra om
die nodige veranderings in die Beroepsbrief, in die Hg
van die nuwe Reglernent, aan te bring. (Hand, Sin
1987, Besluit 126, bI 14).

1.4.2 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit cm die Beroepsbrief soos volg
te wysig:

Geagte Broeder

Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God
die Vader en van die Here Jesus Christus!

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde
Gemeente
het die genoee cm u in kennis te stel dat u tot her
der en leraar van hierdie gerneente beroep is,
sodat u hier alles kan korn doen wat van ‘n herder
en Ieraar volgens die Woord van God, die Ker
korde en ander bepalinge van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk verwag word. In die beson
der word dit van u verwag om u ampspligte te ver
vul, soos dit in artikel 9 van die Kerkorde bepaal
is. +

Die kerkraad belowe hiermee narnensdiege
meente aan u agting, Iiefde en medewerking in
die Here, sodat u daardeur in die vervulling van u
taak aangemöedig kan word.

1. Om u van bekommernisse ocr tydelike dinge
te vrywaar, onderneem die kerkraad cm u in
ooreenstemming met Bep 13 van die volgende te
voorsien:

1.1 ‘ii Salaris volgens die skaal van die Algemene
Sinode;

2.2 Hy sien toe dat die leer en belydenis van die
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1.2 ‘n Reistoelaag in ooreenstemming met die
aanbeveling van die Aigemene Sinode;

1.3 ‘n Gratis woning waarby water en iigte inge
sluit is of ‘n huistoelaag;

1.4 ‘n Telefoon vir amptelike gebruik;

1.5 Die helfte van die premie van die goedge
keurde mediese tonds (vgl Hand, Sinode 1987,
H 136, Pt 23.5). Volgens besluit van die Sinode is
leraars verplig om lid van die goedgekeurde me
diese fonds te wees.

1.6 Verlof in ooreenstemming met die Reglement
van die verlof van Predikante en Sinodale amp
tenare.

1.7 Pensioenvoordele ooreenkomstig die Regle
ment vir die Predikante- en Weduweepensioen
tonds van die Ned Geref Kerk in SA. Volgens Si
nodale besluit is leraars verplig om lid van ge
noemde pensioenfonds te wees. Vir die instand
houding van die fonds is sowel die gemeente as
die leraar verplig om bydraes te maak ooreen
komstig die bepalinge van die Reglement.

2. U aandag word ook op die volgende gevestig:

2.1 Vervoer na nuwe gemeente (vgl Bep 8.6.2).

2.2 Verpligte aftree-ouderdom (vgi Bep 14.1).

Dit is die gemeente se opregte bede dat die Here
u duidelik met betrekking tot hierdie beroep sal lei
en indien dit sy leiding is, u so spoedig moontlik
na ons sal oorkom met die voile seen van die
Evangelie van Christus. Wees verseker van ons
voorbidding by u beiangrike beslissing.

Hoogagtend, u broeder in Christus,

Geteken namens die kerkraad

Voorsitter

Skriba

Piek~ Datum 19...

Goedgekeur en onderteken namens die rings
kommissie na vooriegging van die vereiste
stukke:

Datum 19...

1.5 RegI 14:8.4.2.2

1.5.1 Opdrag van Sinode

Die Sinode volstaan vir die huidige met Regle
ment 14:8.4.2.2 en dra dit aan die Sinodale Regs
kommissie op om die funksionering van die Sino
dale Vergadering te ondersoek met versiag aan
die Sinodale Kommissie.

indien nodig kan deskundiges gekoöpteer word en
kan met ander kommissies geskakel word (Hand, Sin
1987, Besluit 58, bi 7).

1.5.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Reglement 14:8.4.2.2 soos
voig te wysig: Voeg die volgende aan die einde
by: lndien ‘n tydeiike kommissie ‘n aanbeveling
doen wat ‘n aanbeveiing van ‘n permanente kom
missie raak, het die permanente kommissie die
voorstel en die tydelike kommissie die amende
ment. Indien meer as een permanente kommis
sie ‘n voorstel oar dieseifde saak voor die ver
gadering het, reel die voorsitter wafter een die
voorstel is.

1.6 K.O Art 33:3 en 38:2

1.6.1 Opdrag van Sinode

Die Sinode dra dit aan die Regskommissie op om die
kerkregteiike en praktiese implikasies van 84.10 te
bestudeer en die nodige aanbevelings te doen. In
84.10 gaan dit om die moontIikheid dat Teologiese
Fakulteite stemgeregtigde verteenwoordiging by
Kerkvergaderings moet verkry. (Hand, Sin 1987, bI
H54, pt 2.14).

1.6.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit om met die huidige formuler
ing van bogenoemde artikels te volstaan.

2. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE

2.1 Sake vir verdere besinning

2.1.1 Samesteiling van Algemene Sinode

2.1.1.1 Besluit van Algemene Sinode

Die Aigemene Sinode besiult om wat sy samesteliing
betref, die advies van die sinodes in te win oor die
moontiikheid van ‘n pro-rata-samestelling volgens
die getal belydende lidmate en verwys hierdie hoof
stuk van die versiag na sinodes vir kommentaar
(Hand, Aig Sin 1990, bi 633, pt 4.1.2.4).

2.1.1.2 AANBEVEL1NG

Die Sinode versoek die Sinodaie Regskommissie
om ‘n studie van bogenoemde saak te maak en
versiag aan die Sinodale Kommissie te doen.
Die Sinode verieen volmag aan die Sinodaie Kom
missie om ‘n antwoord aan die Aigemene Sinode
te verstrek.

2.2 Sake wat in die praktyk gebring moet word

2.2.1 AANBEVELING

Die Sinode dra dit aan die Sinodale Regskommis
sie op om alle wysigings aan die Bepalinge en. Re
giemente wat uit die besiulte van die Aigemene
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Sinode voortspruit, aan te bring.

3. WYSIGING AAN BEPALINGE

3.1 Bepaling 1.1

3.1 .1AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 1.1 soos voig te wysig:

Vervang “sluit in” in tweede reel met “word saam
gestel Uit.”

3.2 Bepaling 1.2.4

3.2.1 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit om Sep 1.2.4te skrap.

3.3 Bepaling 1.3.1

3.3.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Sep 1.3.1 soos volg te
wysig:

Hulle vrywillig van die gemeente afskei deur skrif
telik hulle verband met die gemeente te verbreek
of die verbreking voor ‘n kommissie van die Kerk
raad bevestig. Die kerkraad verklaar vervolgens
hulle lidmaatskap as vervaUe, teken dit in die re
gisters aan en maak dit san die gemeente bekend
(vgl Sep 26.2.20).

3.4 Bepaling 1.3.2

3.4.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 1.3.2 soos voig te
wysig:

Voeg aan die einde by: (vgl K 0 Art 64.1.3).

3.5 Bepaling 1.3.4

3.5.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bepaling 1.3.4 coos voig te
wysig:

Voeg na Sep 26.2.11 die volgende by: 26.2.13

3.6 Bepaling 1.4

3.6.1 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit om Bep 1.4 met die volgende
te vervang:

Bedlening van dooplidmate in koshuise (vgl be
sluit 43 en Sep 26.2.5).

3.7 Bepaling 7

Die Sinode besluit om Bep 7 soos voig te wysig:

7.1 VAKATURE IN GEMEENTE

7.1.1 Huidige7.15.1

7.2 KENNISGEWING VAN VAKATURE

7.2.1 Die kerkraad gee deur die Voorsitter of Kon
sulent dadelik aan die Skriba van die ringskom
missie en die Saakgelastigde kennis van die ont
staan van die vakature met vermelding van die
besonderhede.

7.2.2 Die Saakgelastigdê stel vas of die gemeente
se kontribusieverpligtinge in orde is. lndien nie
word die besonderhede aan die Skriba van die
ringskommissie verstrek. Die. Skriba van die
ringskommissie stel die kerkraad in kennis dat ‘n
beroep nie goedgekeur kan word voordat die kon
tribusieverpligting in orde is nie.

7.3 AANVULLING VAN VAKATURE

7.3.1 By die ontstaan van ‘n vakature moet dle kerk
raad so spoedig moontlik, in elk geval binne d~j~
maande n beroep uitbring

7.3.2 lngeval Bep 7.3.1 nie uitgevoer word nie,
moet die ringskommissie intree. Die ringskom
missie kan toestemming verleen om langer as
drie maande te wag voordat ‘n beroep uitgebring
word.

7 3 3 Die vergadering vir die beroeping van ‘n be
dienaar van die Woord, moet minstens ‘nweek
voor die beroep uitgebring word tydens ‘n ere
diens aan die gemeente bekend gemaak word
(vgl Regl 14: 7.2.1.1.1).

7.4 LANGDURIGE VAKATURE

7.4.1 Tydens ‘n Iangdurige vakature moet die
konsulent in oorleg met die kerkraad bepaal hoe
dikwels dienste gehou en herderlike werk in die
vakante gemeente verrig moet word.

7.5 PROSEDURE BY BEROEPING

7.5.1 Huidige 7.1

7.5.2 Huidige 7.2

7.5.3 Die kerkraad bepaal die lewensonderhoud van
die leraar in ooreenstemming met die.besluite van
die Sinode en die beroepsbrief word namens die
kerkraad deur die Voorsitter en die Skriba onderteken
(vgl Bep 13.1 en 26.1.12.2 en Besluit 39).

7.5.4 Huidige 7.5

7.6 KENNISGEWING AAN BEROEPENE

3.7.1 AANBEVELING
7.6.1 Huidige 7.4
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7.7 BESWARE TEEN ‘N BEROEP

7.7.1 Besware teen die beroepene of die prosedure
by die verkiesing, word skriftelik by die ringskommis
sie van die ring waarin die beroepende kerkraad res
sorteer ingedien met kennis aan die beroepende
kerkraad, nie later nie as twee dae na die tweede be
kendmaking. Besware teen die prosedure word
deur die ring van die beroepende kerkraad onder
soek. Besware teen die beroepene word deur die
ring wat opsig oor horn uitoefen, ondersoek. Die be
trokke ring ondersoek die besware grondig en maak
sy beslissings so spoedig moontlik bekend. Waar
nodig handel die ring volgens die Reglement vir die
Uitoefening van die Tug of die Reglernent vir die Be
slegting van Kerklike Geskille (RegI 23).

7.7.2 Indien die ring die beroep ongeldig verklaar,
gee die kerkraad so gou moontlik aan die be
roepene dearvan kennis en word die kerkraad op
geroep om ‘n ander beroep uit te bring.

7.8 BEDANKING VAN ‘N BEROEP

7.8.1 Binne ses weke nadat die beroepe leraar be-
dank het, bring die kerkraad ‘n nuwe beroep uit.
‘n Vergadering vir ‘n moontlike volgende beroep
ing kan voorwaardelik belé en gelyktydig alge
kondig word met die voordra van die naam van
die pas beroepene.

7.9 SINODALE AMPTENARE IN PREDIKANTS
POSTE

7.9.1 Sinodale amptenare in predikantsposte en in
nie-predikantsposte, asook predikante in spesiate
ampsdiens word ná die ontstaan van ‘n vakature deur
hulle betrokke komrnissies benoem (vgl 00k Sep
7.7.1 en 7.3.1).

7.10 VAKATURE BY EMERITAAT

7.10.1 Huidige 7.17

7.11 EMERITI NIE BEROEPBAAR

Erneriti is nie beroepbaar nie, tensy hulle, op aan
beveling van die Iiggaam wat aan hulle demissie ver
leen het, deur die Aktuarius beroepbaar verklaar is
(sien ook Bep 14).

3.8 Bepalng 8

3.8.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 8 soos voig te wysig:

Vervang Bep 8 met die volgende:

8.1 GOEDKEURING VAN BEROEP

8.1.1 Huidige 7.7

8.1.1.1 Huidige 7.7.1

8.1.1.2 Huidige 7.7.2

8.1.1.3 Huidige 7.7.3

8.1.2 Huidige Sep 7.8

8.1.3 Huidige Sep 7:8.1

8.1.3.1 Fluidige Bep 7.8.1.1

8.1.3.2 Huidige Sep 7.8.1.2

8.1.4 Huidige Bep 7.8.2

8.2 DEMISSIE

8.2.1 ‘n Predikant wat ‘n beroep na ‘n ander werk
kring aangeneem het, verkieslik na oorlegpleging
met sy kerkraad, word van sy betrekking tot die
gemeente losgemaak deur die Kerkraad onder
voorsitterskap van die voorsitter of die konsulent
of ‘n ander Ieraar van die ring deur die konsulent
daartoe versoek.

8.2.2 Die kerkraad verleen demissie nadat

8.2.2.1 die beroepene die beroepsbrief en ‘n at
skrif van sy antwoord voorgelé het.

8.2.2.2 AIIe uitstaande verpligtinge teenoor die
leraar met betrekking tot traktement, verlof, lang
verlof en ander toelaes nagekom of bevredigend
gereël is (vgl Regl 24).

8.2.3 Die Akte van Demissie (Vorm 14) wat ook
dien as attestaat, onderteken deur die voorsitter
en skriba namens die kerkraad, word verkiesllk by
geleentheid van ‘n erediens aan die vertrekkende
leraar oorhandig.

8.2.4 ‘n Predikant in sinodale diens se demissie
word namens die betrokke sinodale kommissie
deur die voorsitter en skriba hanteer met inag
fleming van bogemelde vereistes in 8.2.2 en 8.2.3
soos van toepassing en met die nodige aanpas
sing van die Akte van Demissie.

8.3 GOEDKEURING VIR DIE BEVESTIGING

8.3.1 Huidige Sep 8.2

8.3.1.1 Huidige Bep 8.2.1

8.3.1.2 Huidige Bep 8.2.2

8.3,1.3 Huidige 8.2.3

8.3.1.4 Huidige 8.2.4

8.1.3.5 ‘n Skriftelike bewys uitgereik deur die
Saakgelastigde dat sy pensioen in orde is.

8.3.2 ONREëLMATIGHEDE IN BEROEP

8.3.2.1 Huidige Sep 8.3
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8.4 BEVESTIGING DEUR KONSULENT OF ‘N
ANDER BEDIENAAR VAN DIE WOORD

8.4.1 Huidige Bep 8.1

8.4.2 Die bevestiging geskied deur ‘n medeleraar
of die konsulent of deur ‘n ander Ieraar van die
ring deur die konsulent daartoe versoek.

8.4.3 Die bevestiging van proponente geskied
met oplegging van hande, die van predikante nie.

8.5 KENNISGEWING VAN BEVESTIGING

8.5.1 Die voorsitter van die beroepende kerkraad
gee sonder versuim skriftelik kennis van die be
vestiging aan die skriba van die ringskommissie.

8.5.2 Die skriba of voorsitter van die ringskom
missie roep die Ieraars van die ringsgemeentes
vir die geleentheid byeen.

8.5.3 Die voorsitter van die kerkraad gee na die
bevestiging kennis aan die skriba van die rings
kommissie van die bevestigingsdatum, die be
vestiger en diegene deur wie die handoplegging
gedoen is. Indien die bevestigde ‘n proponent is,
stuur die skriba van die ringskommissie die berig
00k aan die Aktuarius.

8.5.4 Die skriba van die ringskommissie gee san
der versuim vir die amptelike blad van die kerk
kennis van die bevestiging met vermelding van
die naarn van die bedienaar van die Woord, die
gemeente en die datum. Dit geskied 00k indien
hy binne die ringsressort van standplaas veran
der.

8.5.5 Die skriba van die ringskommissie stuur
hierdie kennisgewing, asook sy vorige en huidige
adres, aan die Saakgelastigde vir kennisgewing
aan die Registrateur van Huwelike en om in die
geval van proponente aansoek am hulle aanstel
ling as huweliksbevestigers deur die Staat te
doen (vgl RegI 18.2.3).

8.5 AKTE VAN BEVESTIGING

8.5.1 Huidige Sep 8.9

8.6 VERANTWOORDELIKHEID VAN BE
ROEPENDE KERKRAAD

8.6.1 Die verantwoordelikheid van ‘n beroepende
liggaam teenoor ‘n dienende Ieraar wat ‘n beroep
aanvaar het, begin vanaf die datum van sy demis
sie, 00k ingeval hy voor sy bevestiging moet at-
tree of te sterwe kom. In alle ander gevalle waar
‘n beroep aanvaaris, begin die verantwoorde
Iikheid vanaf die datum van ordening of bevestig
ing.

3.9 Bepaling 12.4

3.9.1 AANBEVELING

Die Sinode keur Sep 12.4 goed.

Die kerkraad reik in sodanige geval ‘n Akte van
Demissie uit en die skriba van die ringskommis
sie gee san die Aktuarius kennis dat die Ieraar be
roepbaar is.

3.10 Bepaling 13

3.10.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 13 soos voig te wysig:

13.1 Elke leraar is geregtig op o a die volgende
voordele;

13.1.1 ‘n Salaris volgens die skaal van die Al
gemene Sinode;

13.1.2 ‘n Reistoelaag in ooreenstemming met die
aanbeveling van die Algemene Sinode;

13.1.3 ‘n Gratis woning waarby water en Iigte in
gesluit is of ‘n huistoelaag;

13.1.4 ‘n Telefoon vir amptelike gebruik;

13.1.5 Die heifte van die premie van die goedge
keurde mediese fonds (vgl Hand, Sinode 1987,
H136,pt23,5);

13.1.6 Vakansieverlof, siekteverlof, kraamverlof,
Iangveriof en studieverlof ooreenkomstig die
Reglement vir die Verlof van Predikante en Sino
dale Amptenare (RegI 24).

13.2 In die geval van ‘n gemeente met tinansiële
probleme kan die ring in oorleg met die kerkraad
a a besluit of die gemeente moet kombineer (RegI
5 en 11), tot tentmakersbediening moet oorgaan
en of onder Artikel 13.2 van die Kerkorde die band
tussen die leraar en die gemeente Iosgemaak
moet word.

13.3 ‘n Gemeente kan slegs met die verlof van die
ring tot tentmakersbediening oorgaan. Die ring
moet by oorweging van sodanige aansoek optree
volgens die riglyne van die ASK i v m tentmakers
bediening.

3.11 Bepaling 14.1

3.11.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Sep 14.1 soos voig te
wysig:

Die ring moet toesien dat hulle binne ses maande
na bereiking van ouderdom 65 aftree,8.6.2 Huidige 7.12
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3.12 Bepaling 14.1.2

3.12.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 14.1.2 soos voig te
wysig:

Voeg die volgende aan die einde van 14.1.2 by:
vgi ook Bep 7.11.

3.13 Bepaling 14.2

3.13.1 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit om Bep 14.2.1 - 14.2.4 met die
volgende te vervarig:

14.2.1 Wanneer ‘n bedienaar van die Woord te
sterwe kom, en ‘n weduwee of afhanklike kinders
nalaat, het die naasbestaandes vir ‘n tydperk van
ses maande aanspraak op die gehele onbe
swaarde inkomste van die oopgevalle predikant
standplaas met insluiting van die bewoning van
die pastorie of van die huishuur wat by onderlinge
reeling daarvoor ontvang mag word. Die reis
toelae word nie in die geval by die onbeswaarde
inkomste gereken nie.

14.2.2 Wanneer ‘n bedienaar van die Woord te
sterwe kom en geen weduwee of minderjarige
kinders nalaat nie, is bloedverwante en meerder
jarige kinders wat van horn afhanklik was ei,~b~
hem~Jagewe.n~hat~ geregtig op die bewoning van
die pastorie en die onbeswaarde inkomste vir
twee meande.

14.2.3 Bepaling 14.2.1 en 14.2.2 is ook van toepas
sing in geval van die afsterwe van sinodale ampten
are genoem in Bep 7.16.

3.14 Bepaling 26.1.12.1

3.14.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 26.1.12.1 soos voig te
wysig:

Dienadoende leraars word telkens in die lidmate
register van die gemeente geregistreer op grond
van hul akte van demissie. Die datum van die de
missie word in die lidmateregister aangeteken as
die datum van vertrek. (die resvan die Bepaling bly
onveranderd).

3.15 Bepaling 26.1.12.2

3.15.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 26.1.12.2 soos voig te
wysig:

Die voorsiening van ‘n salaris en ander voordele
(vgl Bep 13.1 - 13.6), asook pensioenvoordele aan
die leraar(s). Die kerkraad is 00k verantwoor
delik vir toereikende besoldiging en ander voor

dele san die ander amptenare en werknemers in
sy diens.

3.16 Bepaling 26.6

3.16.1 AANBEVELING

Die Sinode keur Bep 26.6 goed:

26.6 Bedanking van ‘n kerkraad

26.6.1 Waar ‘n hele kerkraad bedank of die kerk
raad rue langer kan funksioneer nie, moet die
voorsitter van die kerkraad onmiddellik die skriba
van die ringskommissie daarvan skriftelik kennis
gee, met opgaaf van redes.

26.6.2 Die ringskommissie moet dan sonder ver
suim optree om ‘n vergadering van die kerkraad
te belê waarop gepoog moet word am die redes
vir die toedrag van sake uit die weg to ruim.

26.6.3 Slaag die ringskommissie nie daarin om
die kerkraad te oorreed om sy bedanking terug te
trek nie, word aan die voorsitter van die kerkraad
opdrag gegee om so; spoedig moontlik ‘n ver
gadering van die gerneente te belê om in ooreen
stemming met RegI 1:5.4 - 5.6 ‘n ander kerkraad
te verkies.

26.6.4 Intussen tree die ringskommissie, indien
nodig, in die p10k van die kerkraad op (vgl Sep
22.1).

26.6.5 Die koste van die ringskommissie in ver
band met die aangeleentheid word deur die be
trokke gemeente gedra.

3.17 Bepaling 28

3.17.1 AANBEVELJNG

Die Sinode besluit om Bep 28.1 5005 volg te
wysig:

Gewone vergaderings van die kerkraad en
wykskerkraad geskied na afkondiging by die ere
diens en na skriftelike kennisgewing san die lede.

3.18 Bepaling 29.2.1

3.18.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 29.2.1 soos volg te
wysig:

Die jaarHkse rirugsvergaderings vir gewone werk
saamhede (vgl Ar~ 31) word sover moontflk om
die beurt in die verskillende gemeentes gehou op
‘n tyd SOOS deur elke ring bepaal; en word saam
geroep deur ‘n kennisgewing van die skriba van
die ringskommissie minstens vier weke tevore.

3.19 Bepaling 29.2.4
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3.19.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Sep 29.2.4 - 29.2.6 soos
voig te wysig:

29.2.4 Opening en konstituering van ringsver
gaderinge.

29.2.4.1 By die opening van die vergadering en die
kiesing van ‘n voorsitter word gehandel ooreenkom
stig RegI 14:2. Die vereistes vir behoorlike konsti
tuering en ‘n kworurn van ‘n ringsvergadering is
uiteengesit in Regi 14:4.2.1

29. 2.4.2 Huidige 29.2.5.

29.2.4.3 Huidige 29.2.6.

3 20 Bepahng 30 1

320 1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Sep 30 1 5005 volg te wysig

Vervang dae laaste sin van Bep 30 1 met die vol
gende: Die primarius en die sekundus ouder
ling/diaken kan mekaar atwisselend tydens die
ringsitting vervang, behalwe wanneer ‘n tugon
dersoek aan die orde is. Waar vervanging plaas
vind moet die afvaardigende kerkraad self vir die
ekstra koste instaan.

3.21 Bepaling 31.12

3.21.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Sep 31.1.2 te skrap.

3.22 Bepaling 33.1

3.22.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Sep 33.1 soos voig te
wysig:

33 1 Vervang die laaste sin van Sep 33 1 met die
volgende:

Die primarius en die sekundus ouderli g/diaken
mag mekaar tydens die sinodesittin~4vervang.
Waar vervanging plaasvind moet die atvaar
digende kerkraad self vir die ekstra koste instaan.

3.23 Bepaling 33.2.3.6 en 33.2.3.7

3.23.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om die taak van die Moder
amen uit te brei deur ‘n nuwe Sep 33.2.3.6 en
33.2.3.7 by te voeg:

Bep 33.2.3.6 behartig, bygestaan deur verteen
woordigers van ander kommissies soos benodig,
ekumeniese skakeling en skakeling met die
Owerheid;

Bep 33.2.3.7 tree as Kommissie van Orde op met
reg van koöpsie.

3.24 Kerkorde Art 33

3.24.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om by die Algemene Sinode
aan te beveel dat Kerkorde Art 33 soos voig
gewysig word:

33.1 Die Sinode word saamgestel uit een leraar
en een ouderling/diaken as afgevaardigdes deur
die kerkraad van elke gemeente binne die sino
dale gebied.

33.2 As ‘n gemeente meer as een predikant het,
het die kerkraad die reg om, indien die Sinode so
besluit, meer as een leraar en een ouder
ling/diaken at te vaardig.

33.3 Bly onveranderd

33.4 Bly onveranderd

3.25 Bepaling 35.3.1

3.25.1 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit orn Bep 35.3.1 soos voig te
wysig:

1. Argief: Argielkommissie (Bep 35.10).

2. Christelike Publikasies: Kommissie vir Chris
telike Publikasies (Sep 35.11, Regl 17).

3. Diens van Barmhartigheid: Sinodale Kommis
sie vir die Diens van Barmhartigheid (Bep 54.4).

3.1 Sub-Kommissies.

3.1.1 lnstituut vir Dowes en Blindes: Kommissie
vir die lnstituut vir Dowes en Blindes (Bep 54.5).

3.1.2 Jan Krie!-lnstituut: Jan Kriel-lnstituut vir
Epilepsie (Sep 54.6).

4. Indiensopleiding van aHe Ampte: Kommissie
vir Indiensopleiding van Alle Ampte (Bep 35.12).

5. lnligting: Kommissie vir lnhigting (Bep 35.9,
RegI 8).

6. Jeug: Sinodale Jeugkommissie (Bep 50,2.3).

7. Kuratorium (Art 5, RegI 13).

7.1 Sub-Kommissies.

7.1.1 Begeleiding: Begeleidingskommissie (Art
5.4).

7.1.2 Kieskollege: (RegI 13.2.3).



REGSKOMMI SSI E -100- Al 4

8. Leer en Aktuele Sake: Sinodale Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake (Art 56, Bep 35.5).

9. Regte: Sinodale Regskommissie (Bep 35:7).

10. Sending en Evangelisasie: Sinodale Kom
missie vir Sending en Evangelisasie (Bep ).

10.1 Sub-Kommissies.

10.1.1 Erediens: Kommissie vir die Erediens
(Bep 35.6 en 48).

10.1.2 Huweliksbediening: Koördinerende Kom
missie vir Huweliksbediening (Bep ).

10.1.3 Jode: Bediening aan Jode (Bep ).

3.26 Algemene Bepalinge vir kommissies van
die Sinode

3.26.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 35.3.2 - 35.3.10 SOOS
volg te wysig:

Bep 35.3.2 Algemene Bepalinge vir kommissies
van die Sinode.

35.3.2.1 Die volgende kommissies word op rings-
basis saamgestel:

Diens van Barmhartigheid, Fondsekommissie,
Jeug, Leer en Aktuele Sake, Sending en Evangeli
sasie.

35.3.2.2 Die ander sinodale kommissies word so
saamgestel dat dit uit nie meer as tien lede be
staan nie.

35.3.2.3 Huidige 35.3.2.

35.3.2.4 Elke kommissie bepaal sell die wyse
waarop fly ‘n dagbestuur van ongeveer vier lede
aanwys. Kommissies wat op ringsbasis saam
gestel is, mag indien nodig ‘n Uitvoerende Komi
tee van ongeveer nege lede aanwys.

35.3.2.5 Huidige 35.3.4

35.3.2.6 Kommissies wat op ringsbasis saamge
ste! is, vergader twee keer in die reses. Die eer
ste vergadering onmiddellik na die Sinode en die
tweede vergadering voor die volgende Sinode.
Indien noodsaaklik, mag meer vergaderings
gehou word met die verlot van die Moderamen na
raadpleging met die Kommissie van Toesig en
Kontrole. Kommissies wat nie op ringsbasis
saamgestel is nie, vergader slegs wanneer dit
werklik noodsaaklik is.

35.3.3 Indien die Sinode daartoe besluit het, mag
‘n kommissie ‘n voltydse sekretaris benoem wat
belas is met die administrasie van die kommissie

se arbeid en wat optree as skriba van die kommis
sie.

35.3.3.1 Huiclige 35.3.6.

35.3.3.2 Huidige 35.3.6.1.

35.3.3.3 Huidige 35.3.7.

35.3.3.4 Huidige 35.3.8.

35.3.3.5 Huidige 35.3.9.

35.3.3.6 Huidsige 35.3.10.

3.27 Bepaling 35.5.1.2

3.27.1 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit om Bep 35.5.1.2 soos voig te
wysig:

Die woord ‘ses” in die eerste reel word met “sewe”
vervang.

3.28 Bepaling 35.15.9

3.28.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om Bep 35.15.9 te skrap.

3.29 Reglement 14

3.29.1 Reglement 14: 4.2.1.2 en 4.2.2.2

3.29.1.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om RegI 14:4.2.1.2 en 4.2.2.2 in
die hg van Pt 1.10.1 van die nuwe tugreglement
SOOS voig te wysig:

‘n Volstrekte meerderheid van die afgevaardigdes
wie se geloofsbriewe ingelewer is, most teen
woordig wees vir konstituering.

3.29.2 Reglement 14:7.2.1,1.1

3.29.2.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om regl 14:7.2.1.1.1 soos voig
te wysig:

Vir die verkiesing van kerkraadslede en die be
roeping van leraars het die belydende hidmate van
die gemeente die reg om name by die skriba van
die kerkraad/pre-advieskommissie in te dien.

3.29.3 Reghement 14:7.2.1.1.2

3.29.1 AANBEVELING

Die Sinode keur RegI 14.7.2.1.1.2 goed.
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7.2.1.1.2 Beroeping van predikante

Vir die beroeping van bedienaars van die Woord
word die groslys op die volgende wyse saamge
stel:

7.2.1.1.2.1 Die kerkraad vorm ‘n groslys en elke
kerkraadslid het die reg om soveel name op die
groslys te plaas as wat daar vakatures is.

72 11 2 2 Die kerkraad kan beskikbare name ~an
die Algemene Kommissie vir Gemeentebediening
aanvra.

7.2.1.1.2.3 Die kerkraad kan die vakature in Die
Kerkbode bekendstel, met ‘n aanduiding van die
besondere vereistes wat t o v die vakature gestel
word. Predikante en proponente kan dan op die
bekendstelling reageer deur hulle name tesame
met ‘n curriculum vitae aan die kerkraad voor te
le.

3.29.4 Reglement 14.7.3.3.2

3.29.4.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit om RegI 14.7.3.3.2 soos voig te
wysig:

By beroeping van Ieraars in ‘n gemeente (vgl
7.2.1.1.1 en 7.2.1.1.2). Indien die kerkraad van ‘n
Pre-Advieskommissie gebruik maak, word al die
beskikbare name aan die kommissie voorgelé,
wat dit indien nodig verder kan sanvul. Die kom
missie kies daaruit minstens drie name en le dit In
alfabetiese volgorde aan die kerkraad voor. Die
kommissie kan 00k verdere inhigting oor die per
sone wie se name beskikbaar is, bekom en san
die kerkraad voorlê. Enige lid van die kerkraad
het reg om flog ‘n verdere naam opdie groslyste
plaas. Die kommissie van Pre-Advies moet uit
minstens sewe tede saamgestel word en altyd so
dat daar minstens twee keer soveel ouderlinge en
diakens as Ieraars in die kommissie dien.

3.30.1 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit om die volgende by Bep 49.1.1
bytevoeg:

‘n Doopseel word by hierdie geleentheid aan die
ouers oorhandig.

3.31 Reglement 2

3.31.1 AANBEVELJNG

Die Sinode besluit om 1.4 te skrap.

4. NUWE SAKE

4.1 Ontbinding van Sinode

4.1.1 AANBEVEUNG

4.1.1.1 Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale
Regskommissie om ‘n studie van die kerkregte
like- en regsbeginsels rondom die ontbinding van
‘n Sinode te maak en versiag aan die Sinodale
Kommissie te lewer.

4.1.1.2 Die Sinode verleen volmag aan die Sino
dale Kommissie om ‘n beskrywingspunt i v m ‘n
moontlike ontbindingsklousule aan die Algemene
Sinode te stuur.

4.1.2 Motivering

In die Kerkorde bestaan geen ontbindingsklousule
nie. Dit het in die verlede probleme geskep en kan
weer ‘n probleem skep indien daar in die toekoms
kerkvereniging binne die Ned Geref Kerk plaasvind.

Die kommissie bid die vergadering die seen van die
Here toe.

Lede van die kommissie

P Coertzen (voorsitter), P J Botes, C W Burger, K Del
port, regter W Viviers, T E Lombard (skriba)

3.30 Bepaling 49.1.1
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A15 VERSLAG VAN D~E SAAMGEVOEGDE S~NODALE KOMM~SS~ES V~R
SEND~NG EN AMPSBED~EMNG EN EVANGEUSAS~E

Geagte voorsitter, broers en susters

U kommissie doen graag verslag oor die werksaam
hede van die afgelope vier jaar.

1. SAAMVOEGING VAN DIE SINODALE KOMMIS
SIES VIR SENDING EN AMPSBEDIENING EN
EVANGELISASIE

1.1 Die Siriodale Kommissie het besluit om die sino
dale kommissies vir Sending en Ampsbediening en
Evangelisasie saam te voeg tot een nuwe kommissie
met voorlopig twee predikante in sinodale diens (No
tule Sinod Kom 1989 p8 pt. 4.5.6.2.3.1 en p9 Pt
4.5.6.3.5)

Die twee sinodale kommissies het derhalwe opgehou
om selfstandigtefunksioneer en die ringe is gevra om
ringsverteenwoordigers aan te wys, een per ring, om
te dien in die nuwe kommissie.

1.2 Die eerste jaarvergadering van die nuwe kom
missie het plaasgevind op 10 en 11 April 1990 waar
die volgende besluite geneem is:

1.2.1 Die naam van die nuwe sinodale kommissie:
Konsensus is bereik dat die nuwe kommissie die Si
nodale Kommissie vir Getuienis moet heet. Daar is
egter besluit om te wag op die Algemene Sinode van
1990 voor ‘n finale besluit geneem sal word.

1.2.2 Die Sinodale kommissie sal funksioneer dour
middel van drie kommissies.

1.2.3 Die opdrag van die Sindodale kommissie is
soos volg geformuleer -

Om die kerk in sy getuienistaak in die wéreld te bege
lei.

1.3 Die Algemene Sinode 1990 het ook besluit om
die Algemene Kommissie vir Sending en die Al
gemene Kommissie vir Ampsbediening en Evangeli
sasie te verander tot ‘n Algernene Sinodale Kommis
sievirGemeentebediening (AKG), en ‘nAlgemeneSi
nodale Kommissie vir Sending en Evangelisasie
(AKSE).

1.4 Op 30 en 31 Januarie en 1 Februarie 1991 het die
jaarvergadering van die Sinodale Kommissie weer
besin oor die naam sowel as die struktuur van die
kommissie in die hg van die besluite van die Al
gemene Sinode. Daar is besluit om te volstaan met
die naam : Sinodale Kommissie vir Getuienis (5KG).
Die ringe sal gevra word om hulle hieroor uit te
spreek. Die meerderheid van die ringe was gelukkig
met die keuse van die naam.

1.5 Die ad hoc-kommissie vir Rasionahisasie sowel as
sommige ringe het die SKG daarop gewys dat daar
moontlik verwarring kan ontstaan in die gebruik van
die afkorting, SKG vir die sinodale kommissie, met die

afkorting van die Algemene Sinode so kommissie vir
Gemeentebedieriing nI AKG. Gevoiglik het die Dag
bestuur besluit om die naam te verander tot: Die Si
nodale Getuieniskommissie.

1.6 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

1.6.1 Die naam van die kommissie sal wees:

Sinodale Getuieniskommissie (SGK).

1.6.2 Samestelhing : Die SGK word deur die Si-
node saamgestel en bestaan uit -

1.6.2.1 RingsverLeenwoordigers - een verteen
woordiger (met sekundus) uit elke ring.

1.6.2.2 Deskundige lede - hoogstens sea lede
aangewys deur die uittredende SGK.

1.6.2.3 Dosente van die Kweekskool, Stellen
bosch - een uit die departementSendingweten
skap en een uit die departement Praktiese Tea
logie, aangewys deur die departemente.

1.6.2.4 Die Vrouediens drie hede deur die
Vrouediens benoem.

1.6.2.5 Die JKJA - twee hede deur die JKJA be
noem.

1.6.2.6 Die predikante in spesiale ampsdiens vir
Straatwerk, Nywerheidsbediening, die
Spreekkamer(s), Andertahiges (CPRC en Por
tugese) en die Bediening san die Jade.

1.6.2.7 Die PSD(s) van die SGK wat oak die skri
baat behartig.

1.6.3 Opdrag : Die SGK het die opdrag van die Si-
node am : die KERK in sy getuienistaak in die we
reId te begelei met as doelstelhings -

* Om gemeentes by te staan in die opbou en
toerus van die gehowiges vir huh dienswerk in die
gemeente en in die wêreld, as getuies vir Jesus
Christus met die oog op die uitbou van die Ko
ninkryk van God;

* om uit te reik na alle mense by die kerkver
vreemdes, die wat buite kerkverband geraak het,
die nie-gekerstendes en die noodlydendes,

* ten einde aan almal die Evangelie van redding
en heil deur woord en daad te bring, en

* hulle op te roep tot geloof in Jesus Christus,
toetrede tot Sy Kerk en betrokkenheid in Sy Ko
ninkryk.
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* Om saam met die lidkerke binne die NG Kerk
familie te werk - in wede~sydse opbou van me
kaar, 00k die uitbou van die gemeenskap van die
gelowiges binne die een liggaam van Jesus
Christus. Om so instrument te wees in die hand
van God in die uitvoer van Sy heilswerk op aarde.

* Om op ekumeniese vlak saam te werk met
ander kerke en instansies.

1.6.4. Taak : Die SGK het die taak om:

* die doelstellings te bevorder;

* die sinodale begroting voor te berei vir voorleg
ging aan die Sinode;

* vaste eiendom te verkry waar die werk dit ver
eis en te handel volgens Reglement 10.3;

* lenings by die kerkkantoor aan te gaan wanneer
nodig;

* eiendomme te verkoop, te verruil of op ‘n ander
wyse te vervreem met goedkeuring van die Kom
missie van Toesig en Kontrole;

* op sinodale viak in die skakeling met die
Familie van die Ned Geref Kerke saam te werk;

* om van sy lede in kommissies van ander sino
dale kommissies, waar nodig te benoem.

1.6.5. Werkswyse : Die Sinodale Getuieniskom
missie verrig sy taak deur die volgende kommis
sies -

1.6.5.1Kommissie vir Gemeentebediening (K
Gem)

1.6.5.2 Kommissie vir Sending en Evangelisasie
(KSE)

1.6.5.3 Kommissie vir Gerigte Bediening (KGB)

1.6.5.4 Kommissie vir Bedieningsbegeleiding
(KB)

Laasgenoemde kommissie word saámgestel ult
twee verteenwoordigers van die SGK, SKDB, SJK,
SKLAS, SRK, Vrouediens, Kweekskool Stellen
bosch, PSD’s van die sinodale kommissiei en
vier deskundige lede.

1.6.5.5 Elk van genoemde kommissies fungeer
onder sy eie UK en is direk aan die Sinodale Ge
tuieniskommissie verantwoordelik.

1.6.5.6 Die werksaamhede van elke kommissie
word vasgelé in ‘n huishoudelike reglement op.
gestel deur die SGK (Bep.35:3:8)

1.6.6 Dagbestuur : ‘n Dagbestuur vir
spoedeisende sake en sake waarvoor die kom
missies geen opdragte ontvang het nie, word

saamgestel Lit die voorsitter, en onder-voorsitter
van die Sinodale Kommissie, die voorsitters van
die vier kommissies sowel as die PSD(s) van die
sinodale kommissie wat 00k die skribâât sal be
hartig.

2. DIE KERKORDE EN BEPALINGE : ART 52 EN 53

2.1 Vanweë die saamvoeging van die SSK en SKAE
moet Artikel 52 en 53 van die Kerkorde herrangskik
word en die Bepalinge wat daaruit voortvloei veran
der word.

2.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit.

Die Sinodale Régskommissie kry opdrag om

2.2.1 Artikels 52 en 53 van die Kerkorde direk na
mekaar te Iaat volg by die herdruk van die Kerk
orde en Bepalinge van die Ned Geref Kerk in Suid
Afrika.

2.2.2 Skrap Bepaling 52.4.

2.2.3 Skrap Bepaling 53.4, 53.5 en 53.6.

2.2.4 Nuwe bepaling 52A : Voeg voorafgaande
punte 1.6.1 tot 1.6.6 direk na Kerkorde Artikels 52
en 53 in onder die hofie “Sinodale Getuieniskom
missie”.

3. PERSOONLIKE BETROKKENHEID

3.1 Die stelsel van eweredige bydraes is daargestel
om seker te maak dat alle gemeentes saam verant
woordelikheid aanvaar vir al die sinodale werksaam
hede van die kerk. Koördinasie en gesamentlike be-
planning geskied in samewerking met die Sinodale
Getuieniskommissie.

3.2 Verskeie ringe en gemeentes dring aan dat die
eweredige bydraes meer persoonlik gemaak moet
word, vanweë

3.2.1 die gevaar dat ‘onbekend maak onbemind” ons
sendelinge, ander werkkragte en projekte mag tref.

3.2.2 die noodsaaklikheid om meer persoonlike be
trokkenheid by lidmate en kerkrade te bèwerkstellig
ten opsigte van voorbidding, beplanning en finansiële
verantwoordelikheid.

3.3 Die kommissie het die volgende rnoontlikhede
oorweeg -

3.3.1 Ringe en gemeentes wOrd aangemoedig 0th in
oorleg met en met diegoedkeuring van die Sinodale
Getuieniskommissie verantwoordelikheid te neem vir
bepaalde sinodale projekte waarvoor die kommissie
verantwoordelik is.

3.3.2 Die Sinoclale Getuieniskommissie en die Kom
missie van Toesig en Kontrole kan saam beplanom
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die eweredige bydraes van die gemeentes wat by die
stelsel inskakel, ‘n eie karakter te gee.

3.3.3 Ter wille van noodsaaklike koOrdinering en be-
planning moet die Sinodale Getuieniskommissie eers
geraadpleeg word voordat ‘n ring of gemeente ‘n pro
jek aanpak of by werksaamhede buite hulle plaaslike
grense betrokke raak.

3.3.4 Die ring of gemeente moet ook die nodige waar
borg verskaf sodat die pos of projek sal kan konti
nueer.

3.3.5 Met dankbaarheid is kennis geneem dat ge
meentes en ringe ook dikwels korttermyn projekte en
werksaamhede ondersteun. Cm oorvleueling te
voorkom en samewerking te bevorder, moet sulke
projekte en werksaamhede in oorleg met die Sino
dale Getuieniskommissie geskied.

3.3.6. Praktiese implementering

3.3.6.1 Die bepaling en insameling van eweredige by
draes volgens formule en die insameling daarvan
word nie geraak nie. Die besoldiging van personeel
wat aan ringe of gemeentes gekoppel word, word
steeds deur die Saakgelastigde georganiseer.

3.3.6.2 Die huidige indeling van projekte dien as ver
trekpunt. Met elke ring of gemeente sal hieroor on-

derhandel word.

3.3.6.3 Ringe en gemeentes wat werksaamhede aan
vaar wat nie deel is van die Sinodale Getuieniskom
missie se sinodale begroting nie, word daardeur nie
onthef van hulle verantwoordelikheid om die
eweredige bydraes te betaal nie.

3.3.6.4 Persoonlike wedersydse besoeke van per
soneel aan ringe/gemeentes en andersom, word in
oorleg met die Sinodale Getuieniskommissie gereel.

3.4 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit:

3.4.1 Die Sinodale Getuieniskommissie en Kom
missie van Toesig en Kontrole kry opdrag om on
dersoek in te stel na die moontlikheid van groter
betrokkenheid van gemeentes by spesifieke
werksaamhede/poste wat deur die Sinodale Ge
tuieniskommissie met eweredige bydraes be
fonds word.

3.4.2 Magtiging word aan die Sinodale Getuienis
kommissie en die Kommissie van Toesig en Kon
trole gegee om ‘n nuwe werkswyse te implemen
teer indien dit ult die ondersoek blyk dat so ‘n
werkswyse Iewensvatbaar is.

VERSLAG VAN DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING TOT BY
SAMEVOEGING VAN SKAE/SSK IN 1989

DIE OPDRAGTE VAN DIE Sinode VAN 1987

4. GEBEDSAKSIE [H.43, pt.3.2.3]

4.1 Opdrag van die Sinode

In die Hg van die afvalligheid van talle lidmate; die ge
brekkige en onvolwasse geestelike lewe van sam
mige lidmate; die sonde van biddeloosheid; ‘n gebrek
aan ruimer visioene vir die uitbreiding van die Konink
ryk van God; die noodtoestand in ons land en nog
baie ander oorsake -

* roep die Sinode al die lidmate op tot volgehoue en
intensiewe voorbidding;

* versoek die Sinode die SKAE, met skakeling met
die AKAE, om so ‘n gebedsaksie te beplan en dit vir
implementering aan die kerk voor te lé.

4.2 Uitvoering van die opdrag

4.2.1 Ter uitvoering van die opdrag het die SKAE in
1989 sewe byeenkomste oar gebed op streeksbasis
vir predikante aangebied te Stellenberg, Worcester,
Piketberg, Beaufort-Wes, Namakwaland, George en
Van Rhynsdorp.

4.2.2 In 1989 is drie seminare deur die SKAE by die
Strand, Vredendal en George ook op streeksbasis vir
ouderlinge aangebied wat in totaal deur 380 persone

bygewoon is.

4.2.3 Die SKAE-kantoor het oak ‘n program vir omvat
tende gebedsaksie aan al die kerkrade uitgestuur.

4.2.4 Gemeentes is verder via die media aange
moedig om ekstra pogings ter bevordering van ‘n ge
bedsgees aan te wend.

4.3 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

4.3.1 Kerkrade word versoek am afles in hul ver
moe te doen am nie net gebedsgeleenthede te
vermeerder nie, maar om ‘n gees van kinderlike
afhanklikheid en van voortdurende smeking om
genade en van Iofprysing in die gemeentes te
bevorder.

4.3.2 Die Sinode gee opdrag aan die Getuienis
kommissie (SGK) am leiding te gee vir voortge
sette en beplande gebedsaksie in die gemeentes.

5. LIDMAATTOERUSTINGSPROGRAM (LTP)
[H41, pte. 2.8.2.2 en 2.8.2.3]

5.1 Opdrag van die Sinode

Die Sinode besluit dat ‘n volgehoue lidmaattoerus
tingsprogram noodsaaklik is vir geestelike groei van
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Iidmate en versoek kerkrade om alles in hul vermoë
te doen om so ‘n voortgesette program aan te bled.

Die Sinode versoek die SKAE om leiding te gee t.o.v.
die uitvoering van die LTP-program.

5.2 Uitvoering van die opdrag

Veral i.v.m. die gemeentebou-kursus is nie net vanuit
die SKAE-kantoor Ieiding gegee nie, maar daar is
hoofsaakflk d.m.v. sommige SKAE-Iede asook die
predikant in sinodale diens heelwat seminare in ge
meentes aangebied.

Daar is oak ‘n paar gesamentlike byeenkomste
gehou am sommige LTP-kursusse aan predikante
bekend te stel.

5.3 AANBEVELING

Die Sinode besluit
~

5.3.1 Die Kommissie vir--Gemeentebediening
word versoek om wetenskaplik navorsing te doen
oor die positiewe en/of negatiewe ingesteldheid
van die gemiddelde Iidmaat teenoor die LTP.

6. ONDERSOEK 1.5. PREDIKING [ H p38,
pt.2.2. 10.6.2]

6.1 Opdrag van die Sinode

Die Sinode besluit am die SKAE te versoek om met
sy opdrag verder voart te gaan en am die dooplid
mate ook hierby in te sluit.

6.2 Uitvoering van die opdrag

6.2.1 SKLAS is versoek am in 1989 met die vrae aan
kerkrade te verneem hoedanig lidmate die prediking
beleef.

6.2.2 Daar is verder kennis geneem van die felt dat die
Algemene Jeugkommissie ‘n breecivoerige opname
gecloen het ivm die belewing van die prediking deur
die jeug.

6.2.3 Die SKAE het daarbenewens ‘n bundel preek
hulpe met die medewerking van sowat 52 predikante
uitgegee.

3.2.4 Buvton het oak ‘n preekkliniek daar gestel wat
deur-baieleraars bygewoon is.

6.3 AANBEVELING

Die Sinode besluit:

6.3.1 Die SGK word versoek om in samewerking
met Buvton weereens preekhulpe beskikbaar te
stel. Besondere aandag moet aan wenke van
ringe in die verband gegee word.

7. CHRISTELIKE VIDEO-BEDIENING [H36,
pt.l .1.3.3]

7.1 Opdrag van die Sinode

Die Sinode oordeel dat gekeurde Christelike video’s
tot uitbreiding van Gods Koninkryk en tat opbou van
die kerk van Christus aangewend kan word.

Die Sinode besluit am kerkrade te versoek am lid-
mate positiewe leiding in die gebruik van Christelike
video’s te gee.

Die Sinode besluit am die SKAE te versoek am voort
te gaan met besinning oar die evaluering van ‘n Chris
telike video-bediening.

7.2 Uitvoering van die opdrag

7.2.1 Na deeglike ondersoek het die SKAE geoordeel
dat die Christelike Video-diens” wat deur die ge
meente Vredelust van stapel gestuur word bale om
vattend en deeglik uitgevoer word en dat hul diens in
die hele kerk met groat vrymoedigheid aanbeveel
kan word.

Adres - Christelike Videodiens, l3de Laan 87, Bell
vilIe 7530, Tel.948-1720.

7.2.2 Die aandag word oak op die Kweekskool se
videa-diens gevestig sowel as Mema wat ‘n
streekkantoor op Worcester geapen het.

Adresse 1. Bibliotekaris, Kweekskoolbiblioteek,
Dorpstraat 171, Stellenbosch 7600.
2. Mnr. P E Smit,CJV-saal, Adderleystraat, Worces
ter 6850.

7.2.3 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit

Ringe word aangemoedig om waar die nodige be
hoefte daarvoor is, verspreidingspunte vir video
bediening daar te stel.

8. FORMULE VIR BEREKENING VAN PERSEN
TASIE VIR BYWNONING VAN EREDIENS [H163]

8.1 Opdrag van die Sinode

Die Sinode besluit am opdrag van die SKAE te gee
am die persentasie berekening vir die erediens by
waning te evalueer en die riuwe formule saver moont
Ilk in ooreenstemming met die hele kerk te bepaal.

8.2 Uitvoering van die opdrag

By navraag het geblyk dat die persentasie-bereken
ing van die erediens-bywoning rile op dieselfde wyse
deur die verskillende streeksinodes verkry word nie.
Die mees algemene berekening was dat die persen
tasie bereken ward uit die tatale aantal doop- en be
lydende lidmate, sander am een-derde daarvan af te
trek soas dit die geval by ans Sinade tot nou toe was.
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8.3 AANBEVEUNGS

Die Sinode besluit

8.3.1 Die persentasie vir erediens bywoning sal
bereken word volgens die totale aantal doop- en
belydende lidmate van die gemeente, ter wile van
aansluiting by die ander streeksiriodes en die
kerksensus.

8.3.2 Nagmaalsbywoning word op dieselfde wyse
bereken.

8.3.3 Die Algemene Kommissie vir Gemeentebe
diening word versoek om leiding te gee waarom
die 12% lidmate wat nie tydens eredienste be
trokke kan wees nie, nie in aanmerking gebring
kan word nie.

9. INTENSIEWE AMPSBEDIENING

9.1 Die feit dat lidmate afvallig raak, vereis steeds die
dringende aandag van die kerk.

9.2 Kerkspieel II het bewys dat 25,7% lidmate van die
kerk in geheel, in die maand waarin die opname ge
neem is, nooit die eredienste bygewoon het nie,
terwyl 11,54% ‘n verskoning aangebied het.

Kerkspieel II kom tot die gevolgtrekking dat 16,8% lid-
mate nooit die eredienste bywoon nie.

9.3 Daarbenewens het dieselfde opnarne getoon dat
in Wes-Kaapland net 34,60% lidmate die oggend
dienste en 10,25% die aanddienste bygewoon het.

9.4 Die SKAE het horn in die afgelope vier jaar steeds
met die bekamping van hierdie probleem besig
gehou. Met die doel het die predikant in sinodale
diens ook gemeentes en ringe besoek met die oog
op motivering en toerusting van lidmate.

9.5 Seminaar i.s. Terugwen van Alvalliges

Op 2 - 4 November 1990 is ‘n seminaar op Voëiklip
aangebied wat deur 70 persone (predikante, ouder
linge en ‘n paar vroue) bygewoon is met as tema: Die
soektog van die kerk na die afgedwaaldes,

9.6 ‘n Volledige verslag is aan al die gemeentes ge
stuur.

10. OPENBARE GETUIENIS

10.1 Met blydskap word verneem dat heelwat lidmate
en ook jong lidmate die vrymoedigheid neem cm van
die Here in die openbaar te getuig.

10.2 Om te voorkom dat die kerk se beskouing van
die weg van saligheid oor die hoof gesien word, is
aan kerkrade gevra oni in hierdie verband aan ge
tuies leiding te gee.

10.3 In ‘n ornsendbrief is daarop gewys dat daar
toegesien moet word -

10.3.1 dat die verbond tot sy reg kom;

10.3.2 dat die geestelike saaiwerk en bouwerk van
verbondsouers nie geIgnoreer word nie;

10.3.3 dat geestelike hoogmoed nie intree nie;

10.3.4 dat die getuienis nie ek-gesentreerd ipv Chris
tus- gesentreerd sal wees nie.

10.4 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Kerkrade word gevra om toe te sien dat die ver
bondsbeskouing van die gereformeerde wéreld in
getuienisse behoue bly.

11. PINKSTER

11.1 Deur die jare is die Pinksterbidure in die kerk ge
sien as ‘n geleentheid vir die opbou van die gelowige
maar ook vir die terugwen van die afvallige en inbring
van die nie-gekerstende.

11.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

11.2.1 Pinksterbidure bied steeds ‘n unieke ge
leentheid vir die opbou en uitbou van die ge
meente en versoek kerkrade om dit optimaal te
benut.

11.2.2 Tydige beplanning en doelgerigte span
werk is noodsaaklik vir positiewe reaksie tydens
Pinksterbidure.

11.2.3 Die Sinode versoek die Kommissie vir Ge
meentebediening om voortdurend ‘n teologiese
evaluering te doen van die tydstip, die tydsduur
en doelwitte van Pinkster.

12. HUWELIKSBEDIENING

12.1 Samestelling

12.1.1 Die Sinodale Kommissie het in Oktober 1989
besluit dat die onafhanklike KoOrdinerende Kommis
sie vir Huweliksbediening (KKHB) voortaan sy werk
saamhede as sub-kommissie van die SKAE/SSK sal
voortsit.

12.1.2 Die SKAE/SSK het besluit dat die sub-kommis
sie voortaan saamgestel word uit twee lede elk van
die SGK, SJK, SKDB en SKLAS, een lid van die
Vrouediens asook vier deskundiges.

12.2 Dringende bediening

12.2.1 Die noodsaaklikheid vir die gespesialiseerde
toespitsing van die kerk op huweliks- en gesinsbe
diening word elke dag meer dringend.
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12.3 Doelwitte

Die doelwitte wat met hierdie bediening nagestreef
word, b~y steeds die bevordering van die Christelike
huweliks- en gesinslewe en die bekamping van huwe
liks- en gesinsverbrokkeling onder ons lidmate.
Die kommissie sian sy opdrag nog steeds soos ver
vat in bepaling 35.13 van die Kerkorde, Bepaling en
Reglement (1987).

12.4 Werksaamhede

12.4.1 Onderwerpe

Verskeie onderwerpe en studies was op die tafel van
die kommissie, o.a. -

Huweliks- en gesinsvoorbereiding, verryking, be
raad, egskeiding en begeleiding, hertrou, huweliks
en seksuele etiek, tienerverliefdheid, die predikant en
sy huwelik, die gestremde en sy huwelik, die huwelik
uft verskillende etniese groepe, gemengde huwelik,
enkelouers, feminisme, emansipasie van die vrou en
die werkende vrou.

12.4.2 Daadwerklike poging ter wille van visie en mo
tlvenng en toerusting is oak aangewend

12.4.2.1 Seminare of werkswinkels ivm huweliksvoor
bereiding, verryking en beraad met die hulp van des
kuridiges met of sonder die medewerking van
Buvton, is aangebied.

12.4.2.2 ‘n Simposium is met skakel-Ieraars van die
ringe met die oog op beplanning gehou.

12 4 2 3 Die nuusbrief “Huwehksaksie” word van tyd
tot tyd uitgegee.

12.4.2.4 ‘n Vraelys is aan predikante gestuur wat deur
115 beantwoord is en waaruit o a blyk dat 19 1% van
hulle huweliksvoorbereiding en 51% huweliksverryk
ing bygewoon hat.

12.4.2.5 Skakeling

12 42 5 1 Skakel leraars is in opdrag van ‘n Sinode
besluit in die ringe benoem sodat die noodsaaklike
bevindinge oorgedra kan word

12.4.2.5.2 Daar is 00k met ander huweliks en gesin
sorg-organisasies soos FAMSA en ACME geskakel.

12.4.3 Opdrag van die Sinode van 1987 [H.85
pt.6.2]

Die Sinode besluit om ‘n empiries-wetenskaplike on
dersoek oor die pastoraat aan die rasgemengde
huwelik te laat doen.

12.5 Uitvoering van die opdrag

Die KKHB het pogings aangewend am uitvoering aan
die opdrag te gee, maar het gou voor die probleem
van fondse gestuit. Die saak is na SKLAS verwys wat

nie hul weg daarvoor oopgesien het nie. Die aange
leentheid is nou na die Kweekskool en Buvton
verwys.

12.6 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Met die reeling van die kommissie word volstaan.

12.7 Jaar vir die Gesin 1994

12.7.1 Die Staat het besluit om in te skakel by die in
ternasionale Jaar vir die Gesin 1994. Die SA Wel
synsraad loads reeds ‘n veldtog om die gemeenskap
bewus te maak van die belangrikheid van die gesin,
en om alle instansies wat betrokke is aan te spoorom
mee te werk aan die welsyn van die gesin.

12.7.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

12.7.2.1 Die hele projek rondom die Jear vir die
Gesin 1994 word ondersteun.

12.7.2.2 Gemeentes word aangemoedig om mee
te werk.

12.7.2.3 Die SGK moet riglyne vir betrokkenheid
by die gesinsjaar-projek aan die gemeentes deur
gee.

12.7.2.4 Reglement 7 (KKHB) en Bepaling 35.13
(KKHB) word geskrap.

12.7.2.5 Voeg nuwe Bepaling by onder SGK -

Bep. 52.3.2 Die Ring benoem verkieslik 00k ‘n
kommissie vir Huweliksbediening saamgestel uit
een lid elk van die SGK (wat 00k optree as skakel
leraar met die sinodale sub-kommissie) RJK,
RKDB, RKLAS en die Vrouediens. Die doel van
die Kommissie vir Huweliksbediening is cm in
aansluiting by die dienste wat die kerk deur onder
andere die CMR lewer, verdere gespesialiseerde
huweliks- en gesinsdienste te lewer op die viak
van huweliksvoorbereiding, verryking en beraad.

13. VAKANSIE-OORDBEDIENING

Vakansie-oordbediening is steeds besig om te groei.
Die effektiewe reeling met die ACSV is dat die organi
sasie die spanlede werl en die finansies voorsien en
dat die kantoor behulpsaam is met die verkryging van
geesteNke voogde vir die spanne, koördinering, ma
tivering en skakeling met die kerkrade. In 1988 hat
640 jongmense in 39 spanne verdeel. (in 1982 was
daar 22 spanne en 340 spanlede). Hiervan was 43%
mans en 57% dames, terwyl 90,6% NG Kerk lidmate
was.

13.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit
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13.11 Dit is die verantwoordelikheid van plaaslike
kerkrade om vakansiegangers van aVe ouder
domsgroepe geestelik te bedien.

13.1.2 Kerkrade word versoek om die jeug aan te
moedig om as medewerkers by ‘n vakansie
diensspan in te skakel en om hul te ondersteun in
die uitvoering van hul dienswerk.

13.1.3 Die aandag van alle lidmate word daarop

gevestig dat hulle 00k tydens vakansies tot Sy ge
tuies geroep word, en om daarna te streef dat
almal in vakansietyd die Here verheerlik.

13.1.4 Kerkrade en ringe word versoek om die
plekke waar stranddienste gehou word en van
waar die personeel kom, huip te bied in die vorm
van bydraes, huisvesting, onderskraging en mee
lewing.

VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING SEDERT 1989

14 TAAKOMSKRYWING VAN DIE KOMMISSIE

14.1.1 Die opdrag van hierdie kommissie is om -

14.1.1.1 Die Sinode te adviseer ivm die beleid wat ge
volg moet word ten opsigte van gemeentebediening.

14.1.1.2 Sorg te dra vir die navorsing, beplanning, in
Iigting en voorligting oor gerneentebediening.

14.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit

14.2.1 Bogenoemde taakomskrywing word in
aansluiting by die van die Algemene Kommissie
vir Gemeentebediening (AKG) goedgekeur.

15. FUNKSIONERING

15.1 Die Algemene Sinode het besluit om ‘n vol
waardige Kommissie vir Gemeentebediening (AKG)
daar te stel.

15.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

15.2.1 Daar word aigewyk van die besluit van die
Algemene Sinode ni. dat die Kommissie vir Ge
meentebediening ‘n volwaardige kommissie sal
wees.

15.2.2 Die Kommissie vir Gemeentebediening sal

15.2.2.1 As ‘n kommissie van die SGK funksion
eer.

15.2.2.2 Die kommissie benoem subkommissies
vir die Erediens en Huwelikabediening.

16. DIE POS VAN DIE PREDIKANT IN SINODALE
DIENS V1R GEMEENTEBEDIENING

16.1 Geskiedkundige agtergrond

Die Sinodale Kommissie 1989 het besluit dat die SSK
en SKAE saamgevoeg word met voorlopig twee
PSD’s (HdIe Sin Kom 1989 p9 Pt 4.5.6.3.5) Na die
emeritaat van dr J N F O’Kennedy is die pos nie weer
gevul nie.

Die Jaarvergadering van die Getuieniskommissie
1990 het toe besluit:

16.1.1 Die Kommissie word versoek om ‘n poging
aan te wend om die werk op die terrein van Gemeen
tebediening voorlopig te verrig sonder die vul van ‘n
sinodale pos. D~e kommissie moet hieroor aan die
Sinodale Kommissie verslag doen.

16.1.2 Die kantoor en die sekretaresse bly voortbe
staan.

16.1.3 Die kommissie moet in oorleg met die kerkkan
toor vir die voortgang van die werk begroot.

16.2 Dagbestuur-aanbeveling

Die Dagbestuur van die SGK het na die implemente
ring van bogenoemde besluit tot die oortuiging
gekom -

16.2.1 Daar is ‘n groot behoefte by gemeentes en
ringe na ‘n persoon wat as begeleier in gemeentebe
diening en die verskillende prosesse in die verband
kan optree.

16.2.2 Sedert die emeritering van dr O’Kennedy het
dit duidelik geword dat die PSD vir Getuienis se werk
slading so groot is dat hy nie nog meer werksaam
hede kan hanteer nie.

16.2.3 Die aanvanklike aanname dat Buvton die
begeleidingstaak van kerkrade en gemeentes kon
oorneem, of grootliks daarmee behulpsaam kon
wees, blyk nie haalbaar te wees nie. Hoofrede hier
voor is die werksoorlading van die Buvton kantoor.
Daar is ook ‘n bepaalde grensoorskryding in die ver
band aangesien Buvton hoofsaaklik korisentreer op
navorsing en die begeleiding van predikante.

16.2.4 Dit is ook duidelik dat die voortdurende weten
skaplike, Skriftuurlike en gekoördineerde begeleiding
van gemeentes ‘n prioriteit vir die kerk behoort te
wees.

16.2.5 U kommissie het in bale opsigte gerasionali
seer. Verskeie poste is onder andere afgeskaf. Hier
die rasionaliserings-program sal in die volgende jare
voortgesit word.

16.2.6 Die Dagbestuur is van oortuiging dat die pos
van PSD vir Gemeentebediening met ‘n nuwe
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taakomskrywing voortgesit moet word.

Die SGK wens gevoiglikom aan te beveel:

16.3 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

16.3.1 Die poe van PSD vir die kommissie met op
drag Gemeentebediening moet so spoedig
moontlik gevul sal word.

16.3.2 Die funksionering en taakomskrywing van
die poe moet in terme van ‘n fasiliteerder van die
bedieningsprosesse in gemeentes en ringe nuut
gedefineer word.

17. WERKSAAMHEDE

17.1 Bedieningspatroon

In die Hg van terugvoering van die versiag wat voor
die ringe gelê is en -

17.1.1 die voortdurende daling in die Iidmaatgetalle
van die NG Kerk (Kerkspieel III) en die dieperliggende
negatiewe tendense wat daaruit aangetoon word,
asook die soortgelyke ervaring van ander
hoofstroom-kerke wéreidwyd

17.1.2 in die Hg van die feit dat sonder ‘n skrifgefun
deerde en effektiewe gemeentebediening geen doel
treffende sending en evangelisasie, diens van barm
hartigheid, jeugwerk en ander bedieninge verrig kan
word nie, sowel as

17.1.3 die behoefte by baie predikante, kerkraads
lede en lldmate aan ‘n meer effektiewe en suksesvolle
bedieningspatroon en

17.1.4 in die hg van bepaalde Skrif-imperatiewe oor
die taak en die opbou van die gemeente, groter eise
wat aan die kerk in die wéreld gestel word en gaan
word, voortdurende veranderinge in die omstandig
hede op die mikro- en makro-terreine waarbinne die
Kerk opereer, en besluite van die Algemene Sinode,
[Hdl Aig Sinode 1990 p701 Pt 4.2.2] beveel die kom
missie aan

17.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

Die SGK word versoek om

17.2.1 In samewerking met Buvton en die Teolo
giese Fakulteit, Steflenbosch ‘n intensiewe studie
te onderneem na die bedieningspatrone en be
hoeftes van die NG Kerk in Wes-Kaapland.

17.2.2 Voort te gaan met die imphementering en
fasilitering daarvan na goedkeuring en in same
werking met piaasiike gemeentes en ringe.

praktyk herontwerp te gee.

18. BEPLANNING VAN GEMEENTEBEDIENING

18.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit

In die Hg van die eiesoortigheid van elke ge
meente en die behoefte aan ‘n sinvolle bephan
fling van die gemeentebediening word die Ge
tuieniskommissie versoek om met die huip van
Buvton en indien nodig van die ander kommissies
van die Sinode, die nodige toerusting, leiding en
huip aan ringe en gemeentes te gee om hulle in
staat te stel om hierdie beplanning te doen.

19. TOERUSTING VAN ALLE AMPTE

19.1 AANBEVELING

Die Sinode beshuit

In die Hg van die belangrikheid van die toerusting
van ahIe ampte, word die Getuieniskommissie ver
soek om noukeurig na te gaan wat die behoettes
van gemeentes aan spesifieke rnateriaal is en am
met Bybelkor hieroor te ondërhandel.

19.2 Die Getuieniskommissie moet 00k wee vind
om gemeentes en ringe met hierdie toerusting te
help.

20. TOERUSTING VAN UDMATE T.O.V. GETUIE
NISVAARDIGHEDE

20.1 Die NG Kerk slaag nie daarin om die Groot Op
drag” (Matt.28) binne eie omgewing uit te Ieef nie
(Kerkspieëh b, hi en III).

Die tendens vanal hoe groter onbetrokkenheid en
kerkiosheid in stedehike gebiede neem toe. Derhalwe
word aanbeveeh -

20.2 AANBEVELhNGS

Die Sinode beshuit

20.2.1 Gemeentes word opgeroep om ems te
maak met die toerusting van gelowiges ten op
sigte van getuienisvaardighede.

20.2.2 KIem behoort gelê te word op praktykge
rigte evangehisasie-toerustingsprogramme.

BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE

21. BEROEPSTELSEL [Hand. Aig. Sin.’90 bh.693J

Die Sinode het ocr hierdie saak drie beshuite geneem:

21.1 Die Ahgemene Sinode beshuit in begirisel dat die
beroepstelsel so gewysig word, dat

17.2.3 Besondere aandag aan die noodsaaklike * Kerkrade vakatures vir predikantsposte in Die Kerk
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bode mag bekendstel.

* Predikante en proponente die geleentheid het om
op die bekendstelling te reageer deur hulle curricu
lum vitae te voorsien met ‘n aanduiding dat hul be-
reid is om ‘n beroep te oorweeg.

* Kerkrade die reg het om die predikante te versoek
om hulle curriculum vitae met die oog op beroeping
te voorsien.

21.2 Die Algemene Regskomissie kry opdrag om
hierdie beginsels, met die oog op die implementering
van ‘n nuwe beroepstelsel, verder uit te werk.

21.3 Die Sinode het ook Pt 21.4 en 21.5 besluit en dit
verwys na die ARK met versiag aan ASK.

21.4 Enige predikant of proponent wat ‘n verandering
van sy posisie begeer of op ‘n beroep wag, mag sy
naam met curriculum vitae stuur aan die AKAE wat
die name vertroulik hanteer en ‘n databank opbou.

21.5 Enige kerkraad of instansie wat ‘n beroep uit
bring kan die beskikbare name van die AKAE aanvra
en die name in die hande stel van die Pre-advies
kommissie wat die kerkraad in hierdie verband lei.

Die Sinode het verder besluit

21.6 ‘n Pre-advies-kommissie word deur die kerkraad
benoem.

21.7 Enige lidmaat van die gemeente mag name vir
beoordeling aan die Pre-advies kommissie verskaf.
Indien nodig kan inligting oor sodanige persone
bekom word.

21.8 Die Pre-advies kommissie het as opdrag om alle
inligting as streng vertroulik te hanteer in die beoor
deling van die persone wat geskik geag word om as
groslys aan die kerkraad vir beroeping voor te lê.

21.9 Minstens drie name word in alfabetiese volgorde
aan die kerkraad voorgelê vir beroeping. Die voor
legging neem nie die reg van die kerkraad om die
groslys aan te vul weg nie.

21.10 Nadat vrae oor die kandidate gestel is en inlig
ting verskaf is, beroep die kerkraad volgens die
huidige bepalings.

21.11 Die verdere hantering van die beroep geskied
volgens die huiclige bepalings.

21.12 AANBEVELJNG

Die Sinode besluit

21.12.1 Die Sinode bring bogenoemde besluit
onder aandag van kerkrade.

21.12.2 Die Sinode versoek ringe om waar nodig
kerkrade hieroor te begelei.

22. DIE TAAK EN BEVOEGDHEID VAN DIE GELO
WIGE [Hand. AIg. Sin. bI. 696]

22.1 Elke gelowige word deur Christus geroep en in
diens gestel van die drievoudige taak van profeet,
priester en koning om in die gemeente en in die we
reId te leef tot eer van God, om te dien en te getuig.

22.2 Vir die uitvoering van hierdie taak verleen die
Here deur sy Gees die toerusting. Elkeen het egter
die roeping om homselt so goed as moontlik verder
toe te rus en te Iaat toerus.

22.3 AANBEVELINGS

In die Hg van bogenoemde besluit word aanbe
veel -

Die Sinode besluit

22.3.1. Die SGK word versoek om leiding te neem
om ‘n werkgroep in die lewe te roep vir die
ontwikkeling van Gemeentelike Bedieninge.

22.3.2 Om deur middel van die werkgroep die
doelstelling na te street om die toerusting van lid-
mate vir bepaalde bedieninge (opbou) binne die
verband van die plaaslike gemeente te fasiliteer
met as einddoel ‘n kerk wat Koninkryksgerig
funksioneer (uitbou).

22.3.3 Om die infrastruktuur, kennis en vaardig
hede wat rondom bepaalde bedieninge in ge
meentes ontwikkel het, te benut vir die oplei
ding/toerusting van lidmate uit ander gemeentes.

22.4 AANVULLENDE MOTIVERING DEUR DIE
SGK

Die SGK wit hiercJie besluit sbos volg motiveer:

Volgens die nuutste Kerksensus het die Iidmaattal
van die NGK van 1985 tot 1989 met 109,000 gedaal,
‘n dating van 7,5%. Die grootste rede hiervoor is die
dating in die getal gedoopte en ongedoopte kinders,
69,951. Die getal lidmate wat in die periode oorge
gaan het na die APK is 14,300. Hierdie twee faktore
is die grootste en duidelikste sigbare verklaring vir die
daling in Ned Geref Kerk Iidrnaattalle.

Daar is egter ook minder sigbare redes vir die dating
in Iidmaattalle. Vergelykende studies met verge
lykbare Gereformeerde kerke in Nederland en die
VSA het dieselfde tendens getoon. Die draaipunt in
Iidmaattalle het daar egter vroeër gekom as hier.
Naas die dating in geboortesyfers en lidmate wat
oorgegaan het na ander kerke, was daar in at die ge
valle egter nog twee duidelike faktore vir die dating
verantwoordelik.

Die eerste hiervan is die invloed van sekularisasie. Al
hoe minder mense hou rekening met God en verlaat
doodeenvoudig die kerk. Die tweede, wat hiermee in
verband staan, is die onvermoë van hierdie kerke om
binne hulle eie omgewing evangelisasiewerk of sen
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dingwerk te doen. Die Ned Geref Kerk het, beoordeel
op ons totale getalle, sogoed soos geen wins aan
nuwe lidmate nie. Ons is, binne ons eie Ieefwêreld
waar daar talle ongelowige, ontkerklike mense is,
heeltemal geneutraliseer wat die uitvoer van die
Groot Opdrag betref. Dit is een van die duidelikste
bewyse van passiewe lidmate wat nie toegerus is om
getuigend in die wéreld te lewe nie.

Die kommissie is van oordeel dat die grootste enkele
faktorwat dit in die hand werk, ons huidige onvermoë
is om by veranderende omstandighede aan te pas
wat ons bedieningspraktyk betref. Ons bediening
spraktyk is te dominee-sentries ontwikkel. Daar is
ongelooflike groot Godgegewe potensiaal vir die Ko
ninkryk in die lidmate van die Ned Geref Kerk. Ons
sal ons bedieningspraktyk moet aanpas en lidmate
toerus sodat hierdie bron van gawes deur die Heilige
Gees ontsluit kan word. Die SGK se aanbeveling in-
sake ‘n werkgroep vir die ontwikkeling van gemeen
telike bedieninge, het dit in die 00g. In die Praktiese
Teologie is daar tans wéreldwyd ‘n groeiende kon
sensus dat goeie en durende kerkvernuwing in die
hand gewerk word deurlidmate mede-verantwoorde
Iikheid vir die diens van die kerk te Iaat aanvaar.

23. DIE EIE AARD VAN GEM EENTES [Hand. Aig.
Sin.’gO bI.701]

AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

Die SGK kry opdrag om ondersoek te doen -

23.1 na die eiesoortige aard van verskillende tipe
gemeentes, die implikasies daarvan vir die amps
bediening van Ieraars en die kerk se beleid in die
verband, asook

23.2 die implikasies wat die erkenning van die eie
soortige aard van elke gemeente vir die visitasie
van die ring het.

24. GEMEENTEGRENSE [Hand. AIg. Sin. ‘90
bI.701]

24.1 Die Algemene Sinode het opdrag gegee aan die
AKAE om ‘n omvattende ondersoek te doen na die
wenslikheid daarvan dat aanpassings gedoen word
aan die huidige stelsel waarvolgens gemeentegrense
gereel word.

24.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Die SGK word versoek om in die Hg van die op
dragte wat reeds aan hulle gegee is, en die dring
ende behoefte van veral in stedelike gemeentes
00k met hulle eie omvattende ondersoeke te
begin.

25. DIE OORAANBOD VAN PROPONENTE EN
PREDIKANTE EN ALGEMENE BEDIENINGS
FONDS [Hand. Aig. Sin.1990 bL7Ol]

25.1 Die Algemene Sinode neem met deernis kennis
van vele persone wat tans nog op beroepe wag en wil
hulle verseker dat daar steeds gepoog word om alles
moontlik te doen om hulle situasie te verbeter en om
dit te verander.

25.2 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKG
om so spoedig moontlik aan sinodes leiding te gee
oor pastorale en praktiese begeleiding van boge
noemde persone.

25.3 Die Algemene Sinode roep intussen ringe en
kerkrade op om die betrokkenes sinvol te begelei en
prakties by te staan deur o.a. die volgende te oor
weeg:

* deeltydse betaalde werk in die gemeente of kom
binasie van gemeentes;

* preekbeurte;
* ander gemeentelike werk soos by. Bybólstudie en

kategese;
* hulp toy verkryging van tydelike werk;
* in te skakel by broederkringe ens.

25.4 Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep
op:

25.4.1 Ringskommissies om met elke betrokke kerk
raad ‘n gesprek te voer oor die lidmatelading per Je
raar en oor gevriesde poste wat dalk tog gevul kan
word.

25.4.2 Kerkrade om dit as mikpunt te stel om R2 per
Iidmaat per jaar by te dra tot die Algemene Bedien
ingsfonds. So word die fonds in staat gestel om beter
voorsiening te maak vir huip aan gemeentes en om
groepversekering- en mediesefondsdekking vir
bogenoemde persone te beding.

25.5 AANBEVEUNGS

Die Sinode besluit

25 5.1 Gemeentes en ringe word versoek om aan
hierdie saak aandag te gee.

25.5.2 Ringe word versoek om aan proponents
wat binne hulle ring woon, en op beroepe wag,
aandag te skenk.

25.5.3 Kerkrade word versoek oni dit te oorweeg
om R2 per Iidmaat per jaar aan die Algemene Be
dieningsfonds te skenk.

26. VOORTGESETTE OPLEIDING VAN PREDI
KANTE [Hand.AIg.Sin.1990 p.703]

26.1 Die Sinode stel dit weer eens as ideaal datalle
diensdoende predikante van tyd tot tyd verdere teo
logiese opleiding behoort te dntvang.
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26.2 Die onderskeie teologiese fakulteite word ver
soek om alles binne hulle vermoë te doen ter berei
king van hierdie ideaal.

26.3 Die sinodes word versoek om in oorleg met die
teologiese fakulteite wee en middele te vind om predi
kante en kerkrade te motiveer om hieraan uitvoering
te gee.

26.4 Die Sinode oordeel dat ringe die verantwoorde
Iikheid behoort te aanvaar om die bywoning van
voortgesette opleiding deur ringspredikante te reel
en daaroor toesig te hou.

26.4.1 Die Sinode is oortuig van die belangrikheid
van voortgesette teologiese opleiding van predikante
omdat die evangeliebediening steeds hoer eise aan
hulle stet. Die Sinode doen derhalwe ‘n ernstige be
roep op kerkrade om dit vir hulle Ieraars moontlik te
maak om die voortgesette teologiese opleiding te
benut. Ringe word versoek om bywoning van die
kursusse te help reel en toesig daaroor te hou.

26.4.2 Die Sinode het ook met groot dankbaarheid
kennis geneem van die deeglike opleiding wat ons te
ologiese studente aan die drie fakulteite vir teologie
ontvang. Die Sinode is dankbaar dat die opleiding
Skrifgebonde en belydenisgetrou geskied en dat
daar veel gedoen word om geestelike verdieping by
studente te laat groei.

26.5 AAN BEVELING

Die Sinode besluit

Ringe word versoek om aan die voortgesette teo
logiese opleiding van predikante aandag te gee.

27. BYSTAND AAN PREDIKANT

Die Sinode beskou dit as dringend noodsaakiik dat
predikante bygestaan moet word in die hantering van
hulle - persoonlikheidsuitbouing; kommunikasie
vaardighede; konflikhantering; tydsbestuur; be
stuurstyl; en finansiële bestuur om hulle sodoende te
help in die effektiewe uitvoering van hul taak en roep
ing.

27.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Buvton en die SGK word versoek om hieraan aan
dag te gee.

28. KERKORDE : BEPALING 52

U kommissie beveel aan dat Bepaling 52 van die
Kerkorde en Bepalinge soos volg gewysig word:

28.1 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

“Gemeentebediening

28.1.2 Die Aantekenirige na Kerkorde 52 van 1987
in die Bepaling word weer onder Bepaling 52 ge
plaas met die volgende wysiginge:

28.1.2.1 In die opskrif by punt 2 word Amps
bediening vervang met “Gemeentebediening
(Ampsbediening)”

28.1.2.2 By punt 6 word in die opskrif Ampsbe
diening vervang met “Gemeentebediening”.

28.1.2.3 In die bewoording by punt 6 word die
woorde “ampsbediening en evangelisasie-arbeid”
vervang met “gemeentebediening”. “Gespesiali
seerde ampsbediening” word ook vervang met
“gespesialiseerde gemeentebediening.”

28.1.2.4 “Evangelisasie” en wat voig in punte 7 -

12 word geskuif na die bepaling by Art.53.

28.1.3 Bepaling 52 word vervang met:

Bep. 52.1 Taakomskrywing van die Kommissie vir
Gemeentebediening

Bep. 52.1.1 Die opdrag van hierdie kommissie is:

Bep. 52.1.1.1 Adviseer die Sinode ivm beleid wat
gevolg moet word ten opsigte van gemeentebe
diening.

Bep. 52.1.1.2 Dra sorg vir die navorsing, beplan
fling, inhigting en voorligting oor gemeentebe
diening.

Bep. 52.2 Tot die terrein van Gemeentebediening
hoort:

* die normale opbou en toerusting van die ge
meente in sy verskillende ampte en bedieninge;

* die opbou van die gemeente tot ‘n feesvierende
gemeente;

* die opbou van die huwelik en gesinslewe van
die gemeente;

* die voortdurende aandag aan kerkvernuwing
en die geestelike Iewe van die gemeente;

* die gespesialiseerde aandag aan die kerkver
vreemde in die gemeente.

Bep 52.3 Waar nodig benoem die Kommissie vir
Gemeentebediening kommissies om horn met die
uitvoering van sy taak te help.

Bep. 52.4 Met die oog op die behartiging van
bogenoemd e werksterreine word Kerkraads
Rings- en Sinodale Kommissies benoern,

Bep. 52.5 Die Kerkraadskommissie vir Gemeen
tebediening:28.1.1 ‘n Opskrif bokant Bepaling 52 moet lees
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Elke kerkraad benoem ‘n Kommissie vir Gemeen
tebediening bestaande uit lede van die kerkraad
en verteenwoordigers van die Vrouediens en
Jeugaksies.

Bep. 52.6 Ringskommissie vir Gemeentebedien
ing

Bep. 52.6.1 Die ring benoem ‘n kommissie vir Ge
meentebediening bestaande uit lede van die ring
en verteenwoordigers van die Vroue- en Jeugak
sies en funksioneer as ‘n sub-kommissie van die
Getuieniskommissie.

Bep. 52.6.2 Die taak van die Ringskommissie vir
Gemeentebediening is om te koördineer, te
stimuleer en leiding te gee in verband met die taak
van gemeentebediening en behartig aspekte van
hierdie taak wat gemeentes nie aueen kan behar
tig nie.

Bepaling 52.6.3 Die ring benoem verkieslik ook ‘n
komissie vir Huweliksbediening saamgestel ult
een lid elk van die SGK (wat ook optree as skakel
leraar met die sinodale sub-kommissie) RJK,
RKDB, RKLAS en die Vrouediens. Die doel van
die kommissie vir Huweliksbediening is om in
aansluiting by die dienste wat die kerk deur oa die
CMR lewer, verdere gespesialiseerde huweliks
en gesinsdienste te lewer op die viak van huwe
liksvoorbereiding, verryking en beraad.

Bep. 52.7 Gerneentebediening op Sinodaleviak:

Die Gemeentebediening op Sinodale viak funk
sioneer as ‘n kommissie van die Sinodale Ge
tuieniskommissie. (Bep. 1.6.5.1)

Bep. 52.8 Die Predikant in Sinodale Diens vir Ge
meentebediening

52.8.1 Behartig die skribaat van die SGK met alle
opdragte en administratiewe verantwoorde
Iikhede wat daaruit voortvloei.

52.8.2 Wanneer daartoe versoek tree hy op as fa
siliteerder van ringe en gemeentes ivm die
toepassing van die beleid wat gevoig moet.word
toy gemeentebediening.

52.8.3 Hy is verantwoordelik vir navorsing oor ge
meentebediening. Hy besoek ringe en kerkrade
om die nodige inligting en voorligting aan ringe
en gemeentes te gee oor gemeentebediening.

52.8.4 Hy vervul sy taak in die nouste samewerk
ing met Buvton maar onder toesig en leiding van
die Kommissie vir Gemeentebediening.

52.8.5 Hy behartig die opstel, organisering en
aanbieding van kursusse op sinodale, rings, en
gemeentelike viak ivm gemeentebediening, met
die nodige verlof van die betrokke ring of kerk
raad.

VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR GERIGTE BEDIENING

29. STRAATWERK

29.1 Straatwerk is olv ds en mev P D Victor in die af
gelope vier jaar met groot ywer gedoen. Saam met
hulle het agt voltydse werkers by Trovato gewerk
waarvan prop Frikkie Coetzee die nuwe toevoeging
is.

Die begroting beloop tans R300 000 pj waarvoor die
Sinode RiO 000 bydra.

In die hg van die groot werk wat verrig word en agv
die verhoogde inflasiekoers en jaarhiks groeiende uit
gawes, sal oorweging van ‘n verhoogde bydrae deur
die Sinode hoog gewaardeer word. Die RiO 000 pj
is agt jaar gelede reeds toegestaan.

29.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

29.2.1 R25 000 pj vir straatwerk word bewilllg.

29.2.2 Aan die SGK word toestemming verleen
om met die nodige onderhandelinge te begin
sodat straatwerk op plaaslike vlak (rings of ge

meenteilke) kan inskakel.

30. NYWERHEIDSBEDIENING

30.1 Visie

Die visie van Nywerheidsbediening is dat alle mense
in hul werksituasies betrek moet word sodat elke
werkgewer en werknemer by die Koninkryk van God
ingeskakel kan word.

30.2 Besinning oor die Toekoms

30.2.1 Vir Nywerheidsbediening gaan dit om die Ko
ninkryk, daarom staan die eer en die eise van die Ko
ning op elke terrein voorop.

30.2.2 Om aan ons sending en evangelisasie-opdrag
• reg te Iaat geskied, beteken dit -

* dat die werk in ‘n toenemende mate vanuit plaaslike
gemeentes ekumenies gedoen sal moet word;

* dat ons bediening ingestel sal wees op aBe vlakke
van die arbeidslewe;
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* dat ons verder sal studeer en ons besig hou met
die relevante teologiese beginsels en die praktyk van
die bediening steeds daarvolgens sal inrig.

30.3 Vir Nywerheidsbediening is dit duidelik dat die
kerk van Jesus Christus via hierdie hulparm in die
toekoms ‘n onmisbare rol mbt arbeidsverhoudinge
kan speel en is daarom in die besonder besig met
studie en besinning oor sy rol toy die vakbondwese
en bestuurslui en werknemers. Die studie is so wyd
en verteenwoordigend as moontlik en word veral in
samewerking met ons Familie van N G Kerke ge
doen.

30.4 AANBEVELING

Die besluit

Die SGK word versoek om voortgaande aandag
aan die besinning oor die toekoms van Nywer
heidsbediening te gee sodat die visie toy die be
diening verwesenhik kan word.

31. ORGANISASIE, BEHEER EN WERKKRAGTE

‘n Volledige uiteensetting word voorsien in die mug
tingstuk van die SGK voor die Sinode.

32.1 Finansiëhe Aspekte

Om die nodige fondse te vind vir die verskillende ver
takkinge bly ‘n groot uitdaging. Die totale begroting
vir Nywerheidsbediening behels meer as R800 000
p1. Die aksies is feitlik heeltemal afhanklik van vrywil
lige fondse. Slegs R5 000 word deur die Sinode be
willig as gedeeltehike vergoeding van ‘n swart werker
op Transnet.

32.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

32.2.1 Die SGK word gevra om

32.2.1.1 Dank te betuig teenoor die gelowiges wat
in huh werksplekke vasstaan en spontaan vir die
Here getuig teenoor alle persone en instansies.

32.2.1.2 Gemeentes te versoek om gehowiges te
motiveer en toe te rus vir huh getuienis in werks
verband.

32.2.1.3 Instansies en persone wat die saak van
Nywerheidsbediening ondersteun te bedank.

32.2.1.4 Die kerk op te roep tot meer voorbidding
en groter otfervaardigheid vir hierdie belangrike
aksie in die nywerheidswêreld.

32.2.1.5 Besondere dank en waardering teenoor
Transnet vir hul gesindheid en samewerking mbt
hierdie besondere bediening te betuig.

32.2.2 Die begrote bedrag vir werkers op Transnet
te verhoog na RiO 000.

33. VOLTYDSE NYWERHEIDSPREDIKANT

33.1 Opdrag van die Sinode [A p50, H p41 Pt 2.9.3]

Die Sinode besluit om met ingang van die finansiële
jaar in 1988 te begin om jaarliks ‘n deel van die sino
dale kollekte vir nywerheidsbediening vir eventuele
beroeping van ‘n heeltydse predikant vir handel en
nywerheid te kapitahiseer op ‘n glyskaal van 30% van
die eerste jaar met ‘n jaarlikse vermeerdering van
10% totdat die fondse voldoende is vir hierdie pos.

Dra dit aan die SKAE op om in raadpleging met die
Kommissie van Toesig en Kontrole in die hg van die
beskikbare fondse te besluit op die benoeming van ‘n
voltydse predikant vir handel en nywerheid.

33.2 Uitvoering van die opdrag

Die kommissie het met die glyskaal vanaf 1 Maart
1988 begin. Hoofsaaklik om finansiële redes kon daar
nog nie tot die benoeming van ‘n voltydse nywer
heidspredikant oorgegaan word nie.

33.3 AANBEVELING

Die Sinode besluit

In die hg van die nuutste ontwikkehinge toy priva
tisering van die SA Vervoerdienste word die
aangeleentheid van ‘n tweede voltydse nywer
heids-predikant vir heroorweging na die Kommis
sie vir Getuienis terug verwys met terugvoering
aan die Sinodale Kommissie.

34. BEDIENNG AAN DIE SPORTLUI

34.1 Met hierdie bediening word met sport as me
dium veral na deelnemende sportlui en oud-sportlui
met die Evangehie uitgereik met die uiteindelike doel
om hulle aktief by die Kerk van Christus in te skakel.

Die werk het sy beshag gekry deur as SCAS (Sport vir
Christus Aksie Stehhenbosch) te funksioneer, maar
Stehlenbosch word tans deur SA vervang omdat dit
wyer in Wes-Kaapland, soos Tygerberg, Oudtshoorn
(Weermag) en selfs in ander provinsies uitkring.

Die Evangehie word op seminare (sowat 30 pj), ge
tuienisoptredes (130 pj) dmv Bybelstudiegroepe (70)
en optredes by vakansie-oorde uitgedra.

As gevoig van hierdie uitreiking het honderde jong
mense beshissinge vir die Here gemaak. Deeghike na
sorgwerk word in die vorming van dissipelskap
groepe gedoen.

Die Eiland kampterrein op Stehlenbosch is deur die
Ring aan SCAS vir ontwikkeling aangebied. Dit bied
unieke geleenthede vir toekomstige byeenkomste.

SCAS behartig sy eie begroting wat sowat R260 000
pj bedra.
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34.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

34.2.1 Met die bediening aan die sportlui soos in
SCAS gerealiseer bestaan daar ‘n besondere ge
leentheid vir uitreiking na die kerkvervreemde en
buitekerklike.

34.2.2 Dank en waardering word uitgespreek
teenoor sportlui wat sowel op as van die sportveld
positiewe getuienis vir die Here lewer.

34.2.3 Die Kommissie vir Getuienis word versoek
om toesig oor die werk te hou en gesonde leiding
tegee.

35. ANDERTALIGES

Die werk onder andertaliges is in twee afdelings ver
deet tw die CPRC en Portugese werk.

35.1 C P R C

35.1 Daar is tans 172 belydende en 73 dooplidmate
en die gemeente beweeg al hoe meer in die rigting
van selfstandigheid.

Die leraar, ds D E du T Minnaar het egter ook op
dragte om in gemeentelike, rings en sinodale ver
band met uitreiking na die vervreemde behulpsaam
te wees. (Bep 53.4.7, KO en Bep 1987)

35.1.1 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Opdrag word aan die Getuieniskommissie gegee
om die CPRC tot seltstahdigwording te begelei,
met inagneming van die meerdere opdragte aan
die Ieraar(s).

35.2 Portugese Werk

35.2.1 Die gemeente bestaan tans uit 36 belydende
en 13 dooplidmate. As gevoig van die versoek van
die Sinodale Kommissie waar geoordeel is dat die
werk nie meer deur die Sinode enduit finansieel gedra
sal kari wOrd nie, het die UK van die SGK besluit om
die Ieraar, ds J J Z Groenewald, beroepbaar te stel.

Heelwat ander moontlikhede is ook al as oplossing
vir die toekoms oorweeg en baie onderhandelinge is
reeds gevoer, ni dat ds Groenewald as medeleraar by
‘n ander gemeente of werksaamheid ingeskakel word
of dat die Portugese gemeente weer by die CPRC as
wyk van die gemeente sal funksioneer.

35.2.2 Op 1 Junie 1991 het ds Groenewald ‘n pos by
die maatskappy Mfesane, aanvaar. ‘n Ooreenkoms
met Mfesane is bereik waarvolgens ds Groenewald
met sy bediening in die gemeente kan voortgaan tot
1 Augustus 1991, as tentmaker.

* meer as 30 000 Portugees-sprekende persone in
en om Kaàpstad woon, en

* al meer Portugees-sprekende persone uit Mosam
biek hulle op die Kaapse Vlakte vestig.

Met inagneming van bogenoemde feite sowel as die
besluit van die SK 1989 beveel u kommissie aan -

35.2.4 AANBEVEUNG

Die Sinode besluit

Die SGK kry opdrag om

35.2.4.1 die toekoms van die Portugese werk met
die Portugese gemeente uit te klaar; daarna

35.2.4.2 die Portugese Ring te versoek om toe te
stem dat die Portugese gemeente weer ‘n wyk van
die CPRC kan word.

35.2.4.3 Met die kerkraad van die CPRC hieroor te
onderhandel en die nodige reëlings hiervoor te
tref.

35.2.4.4 Met die Sinodale Regskommissie en die
Kommissie van Toesig en Kontrole in gesprek te
tree oor die moontlikheid dat werk onder die Por
tugese deur middel van ‘n tentmaker-predikant
bedien kan word.

35.2.4.5 Indien nodig verder met Mtesane te on
derhandel.

35.2.4.6 Na afhandeling van bogenoemde onder
handelinge aan die Moderamen te rapporteer vir
‘n besluit ooreenkomstig Sep. 33.2.3~2.

36. PASTORALE SPREEKKAMER

36.1 Spreekkamerwerk is in Kaapstad deur dr E J Ma
rais in die reses vanaf 1986 behartig en in George
sedert 1987 deur ds C C Strydom~

36.2 Die werk in Kaapstad word in sinodale verband
gedoen. (Die spreekkamer is in die NG Kerksen
trum.) Die Spreekkamer op George word deur die
ringe van George, Beaufort, Knysna, Oudtshoorn en
Riversdal finansieel gedra enondersteun.

36.3 Albei spreekkamers se dienslewering geskied
teen vergoeding wat aangepas word binne die ruimte
wat die mediese skemas toelaat. Rekeninge word
met omsigtigheid gestuur soclat die pastorale relasie
nie geskaad en verskraal word tot suiwer finansies
nie. Langs hierdie weg word geslaag om fondse te
genereer vir ‘n gedeelte van die uitgawes.

36.4 Die aard van die dienste wat gelewer word, dek
bykans die hele psigiatriese profiel. Die indruk word
geskep dat die hoofklem slegs op huweliksberaad
fokus, terwyl die problematiek wat pastoraal begelei
moet word ‘n breë spektrum omsluit. As sodanig be
loop die aantal onderhoude per spreekkamer oor ‘n35.2.3 Ondersoek het aan die hg gebring dat daar -
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jaar gemiddeld 800.

36.5 Die spreekkamer moet hulseif nie alleen bemark
met die kwaliteit dienste wat binne die spreekkamer
gelewer word nie, maar ook by wyse van vergade
rings, simposia, verenigings en konferensies wat in
gemeentes en gemeenskappe aangebied word.
Langs hierdie weg word nie slegs profilaktiese diens
gelewer nie, maar die publiek kan ook ingelig word
oor heersende pastoraal-psigologiese probleme.

36.6 ‘n Tydige konferensie “Chaos rondom Eros”
waar die problematiek om seksualiteit en die verwaar
losing van die affektiewe dimensies deur kundiges
aangebied is, het groot belangstelling getrek en wye
nuusdekking geniet.

36.7 Aan die spreekkamer in Kaapstad is ook ‘n tele
krisisdiens verbind (021 24 2999). Hierdie diens open
dikwels in onverwagte oomblikke deure vir helende
gesprekke met vereensaamde en vervreemde
mense.

36.8 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

36.81 Met dank word kennis geneem van die
veelsydige sielkundige en pastorale dienste wat
die Spreekkamer lewer en besluit dat, sover
moontlik, hierdie dienste teen .vergoeding sal
geskied binne pastoraleverwagting en die ruimte
wat mediese skemas toelaat.

36.8.2 Die SGK met die Kommissie van Toesig on
Kontrole jaarliks ooreen sat kom oor ‘n bedrag
wat die Spreekkamer moet trag om sover moont
Ilk, byeen te bring.

36.8.3 Dat dit ‘n goeie doel kan dien indien die
Spreekkamers hul dienste by wyse van simposia,
konferensies en skolingsgeleenthede in ‘n breër
sosiale konteks aan die algemene publiek sal
aanbied.

37. BEDIENING AAN JODE

37.1 Sinodale Opdragte 1987

Geen spesifieke opdragte is van die Sinode ontvang
nie. Die Sinode het wet ‘n beskrywingspunt ivm die
predikantspos (Handl 1987 H170) verwys na die ad
hoc-kommisie vir Rasionalisasie.

37.2 Sinodale Kommissie 1989

Die Sinodale Kammissie het twee besluite ivm die Be
diening aan Jode geneem - die eerste nay die aan
beveling van die ad hoc-kammissie vir Rasianalisasie
en die tweede ivm ‘n Messiaans-Joodse gemeente.

37.3 Ad hoc-kommissie vir Rasionalisasie

37.3.1 Die kommissie se bestuit hieroor lui:

“Dat die Bediening aan Jode geleentheid kry tot by
die Sinode van 1995 om in te skakel by ‘n Messiaans
Joodse gemeente of ooreen te kom met ‘n ring of
groep gemeentes om ‘n deel van die uitgawes te dra.”

37.3.2 Die subkammissie het die besluit soos voig
geImplementeer

* Die ring van Koeberg is reeds genader met die
voorstel dat die ring die twee werkers as sy sende
tinge sal aanneem en ‘n gedeelte van die onkoste
daaraan verbonde sal dra. Die twee werkers sal jaar
liks aan die ringsgemeentes verslag doen.

* Op pad na amalgamasie met Beit Ariel die Mess
iaans-Joodse gemeente, word gevorder. Daar moet
egter op gewys word dat die inskakeling by so ‘n ge
meente nie direk ‘n besparing sal meebring nie,
aangesien dit nie ‘n geval is dat hierdie werk aan ‘n
ander instansie oorgegee sal word nie, maar dat
saam met ‘n ander instansie gewerk sal word.

37,4 Messiaans-Joodse Gemeente

37.4.1 Bestuit van die Sinodale Kommissie 1989: Die
Sinodale kommissie het ‘n memorandum ivm hierdie
saak, asook kommentaar hierop van die SSK, SKAE
en SKLAS behandel en soos voig besluit:

* Die Sinodale Kammissie verleensy goedkeuring in
beginsel daaraan dat ‘n gesamentlike Messiaans
Joadse gemeente (saamgestel uit Christen-Jade uit
verskillende kerkagtergronde) aanvaar word as ‘n
geestelike tuiste virdie Christen-Jade in die Bybeistu
diekringe van die Bediening aan Jode.

* Die Sinodate Kommissie gee opdrag aan die sub
kommissie vir Bediening aan Jode en sy twee wer
kers onder Jode am wee te ondersoek am saam met
ander Christe-Jaodse groepe in Kaapstad te werk na
die stigting van so ‘n Messiaans-Joodse (dws
Christen-Joodse) gemeente, met die vaorwaarde dat
daar in die gemeente rulmte sal bestaan vir die Gere
formeerde tradisie.

* Die Sinadale Kommissie aanvaar dat wanneer hier
die antwikkeling ‘n werklikheid sal word, dit sal
beteken dat -

** Die Jaadse Christene wat tans ingeskakel is by
die Bybelstudiekringe van die Bediening aan Jade
aangemaedig sal ward am by die nuwe gemeente in
te skakel, met dien verstande dat die finale besluit aan
die Joodse Christene self eorgelaat ward.

** Die twee werkers van die Bediening aan Jade as
sendelinge van die NG Kerk uiteindelik gesekandeer
sat ward aan die te stigte gemeente. Hulte sat steeds
sendetinge van die NG Kerk bly, maar werk vanuit
hierdie gemeente en sat Jade, met wie hulte in kan
tak kom, na hierdie gemeente verwys.

* Die Sinodale Kammissie versaek die Kammissie vir
die Bediening aan die Jade am in samewerking met
ander kammissies wat by die saak betrakke is, ‘n be-
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v~edigende samewerkingsooreenkoms voor te berei.

37.5 Die Bediening aan Jode het voortgegaan om
hierdie besluit te implementeer. Die strategie was om
nie te gou te begin om met die ander Messiaanse
Jode oor teologiese verskille en ooreenkomste te
praat nie, maar om eers die twee verskillende groepe
Joodse Christene saam te snoer in ‘n organiese een
heid. Die volgende is gedoen om die doelwit te be
reik:

* Gereelde gesamentlike eredienste en feeste. Aan
vanklik is samewerking met Joodse Christene van
ander kerkagtergronde, gesentreer rondom feeste.
Die tekortkoming van so ‘n benadering was egter dat
dit die Joodse Christene wat na ons mening die kern
van ‘n toekomstige Messiaanse gemeente sou kon
uitmaak, slegs by geleenthheid by mekaar gekry het.
Daar is begin om gereelde weeklikse byeenkomste te
reel - ‘n erediens Sondagoggende en ‘n Sabbats
diens wat ons elke tweede Vrydag bywoon.

* Die resultaat van hierdie benadering is dat ons in
Oktober 1990, een jaar na die Sinodale Kommissie se
besluit, tot ‘n groot mate ‘n organiese deel uitmaak
van die Belt Ariel (die naam van die Messiaans
Joodse “feUowship”), hoewel ons nog nie formeel
daärvan deel Is nie. So pas is ‘n werksdokUment op
gestel wat moet dien as basis vir ‘n formele ooreen
koms tussen Belt Ariel en die Bediening aan die Jode.
Die felt dat ons die Ieiersgroep van Beit Ariel goed
ken, en dat ons alreeds as ‘n informele, organiese
eenheid saamwerk, is ‘n groot voordeel in die groei
na eenheid toe.

37.6 Aangesien ons egter nog nie oor die formele
voorwaardes vir ons inskakeling finale uitsluitsel
gegee het nie, kan ons in hierdie stadium, geen de
finitiewe aanbeveling oor ‘n samewerkingsooreen
koms maak nie. Ons gaan egtervoort om’diebesluit
van die Sinodale Kommissie te impementeer, dws
om in samewerking met ander Joodse Christene wee
te soek om ‘n Messiaans-Joodse gemeente te stig.

37.7 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Volmag word aan die SGK gegee om ‘n ooreen
koms met verteenwoordigers van die Messiaans
Joodse gemeente, wat die inskakeling van die Be
diening aan Jode by hulle Sal reel, goed te keur,
indien so ‘n ooreenkoms in die reses bereik kan
word.

38 ALGEMEEN

38.1 Dwelmprobleem [H36, Pt 2.4.4.10]

38.1.1 Opdragte van die Sinode

Die versoek die SKAE om die nodige inligting te
bekom oor

** die huidige en toekomstige bedreiging wat dit vir
die individu, gemeenskap en kerk inhou;

** maatreëls ter voorkoming hiervan;

** die mees effektiewe bediening van die evangelie
aan die dwelm-afhanklike en om

** die kerk voor te hg en te lei in die verband.

38.1.2 Uitvoering van die opdrag

Die kommissie is tans besig om aan die uitvoering
hiervan te werk. Indirek is die probleem aangespreek
by die simposium oor “Chaos rondom Eros”. Daar
word egter ook beplan om aan die saak aandag te
gee deur ‘n verdere simposium te hou.

Daar het ook ‘n deeghike boek oor die onderwerp van
dr De Marindas verskyn. Die kommissie het ‘ii stuk
uitgewerk en dit is by die spreekkamer beskikbaar.

38.2 Die Evangehie aan die Franse

Die Algemene 1990 het besluit (A 1990 p658 pt.26.2)

38.2.1 Die Ahgemene Sinode neem met dank kennis
van die groeiende getal werkers van die kerk wat sin-
vol bydra tot die arbeid van die Protestantse kerke in
Frankryk en roep die hele kerk op om die werk in die
Franssprekende wêreld biddend te ondersteun.

Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
groeiende ekumeniese wisselwerking tussen die kerk
en die Franse kerke en tussen ons kerkhike fakulteite
en die Vrye Gereformeerde Fakulteit te Aix-en
Provence.”

38.2.2 Die Wes-Kaapse Sinode van 1983 het die vol
gende besluit ivm die werk in Frankryk geneem -

“Die NG Kerk as Instituut kan baie moeihik ‘n arbeids
projek in Frankryk Ioods. Die kerk word opgeroep
om intensief en deurlopend vir die kerk in Frankryk en
die uitbreiding van die Koninkryk van God aldaarte
bid.” [H 81, Pt 13.7]

38.2.3 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Die oproep aan die kerk word herhaah.

BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE

39. ARBEID EN INDUSTRIE

1990

Die Sinode verwys die volgende besluite van die Al
gemene Sinode na die SGK vir praktiese implemen
tering -

39.1 Bedryfsbediening [A p332 pt.30.3.l.2)
** die aard en omvang van die dweimprobleem; Die Sinode beklemtoon die befangrikheid van die ge
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tuienis van lidmate in die bedryf. Dit behels oa die ge
tuienis aangaande Jesus Christus as Verlosser en
Here en ‘n lewenswandel gekenmerk deur die ge
sindheid van Christus, waar werkgewers en werkne
mers eie belang nie ten koste van die belange van die
ander sal beklemtoon nie.

Kerkrade en gemeentes word versoek om besondere
aandag te gee aan die opleiding en toerusting van lid-
mate (Ef. 4:11,12) vir hierdie getuienistaak binne hulle
eie arbeicis en Iewens-omgewing. Hierdie toerusting
behoort te geskied deur kategese, prediking, pasto
rale sorg en Iidmaat-toerustingsprogramme.

39.2 Die rol van die kerk in werk!oosheid [A p332
Pt 30.3.2.2.1]

Werkloosheid het in die RSA gewoonlik broodsge
brek tot gevolg, terwyl daar ook allerlel sosiale en
godsdienstige implikasies is. Die kerk het ‘n taak om
mee te werk aan die oplossing van die probleem van
werkloosheid en om pastorale aandag aan die be
trokke persone te gee. Die Sinode versoek -

39.2.1 gemeentes in gebiede waar werkloosheid ‘n
probleem is om besondere aandag aan die pastorale
versorging van werkloses en hulle gesinne te gee, en
waar moontlik, plaaslik werkskeppings-projekte te
stimuleer;

39.2.2 werkgewers om by rasionalisering en by
meganisasie nie net na winste te kyk nie maar ook in
die beste belang van werknemers op te tree.

39.3.Samewerking met ander kerke [A p332 Pt
30.3.4]

Die Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid dat in
bedryfsbediening die hoogs moontlike mate van
samewerking nie alleen binne die NG Kerkfamilfe nie,
maar ook met ander Protestants-Christelike kerke na
gestreef word.

39.4 Geregtigheid [A p332 Pt 30.3.6]

Die Sinode aanvaar die doelstelling van Bybelse ge
regtigheid in die arbeidsituasie en moedig sy lidmate
in die bedryf aan om die verwerkliking daarvan in alle
fasette van die bedryfslewe na te streef ten opsigte
van die lewe van persone as individue, van gesinne
en gemeenskappe en van die arbeidsgemeenskap in
ons land as geheel.

39.5 Bedryfsetiek

AANBEVELING

Die Sinodebesluit

Die SGK word versoek cm met SKLAS te onde
rhandel teneinde rig lyne vir ‘n bedryfsetiek uit te
werk vir deursending na kerkrade en ringe.

40. WYSIGING VAN BEPALING 52

40.1 Vanweë die saamvoeging van die SSK en SKAE
beveel u kommissie aan -

40.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit

40.2.1 Die Sinodale Regskommissie kry opdrag
om Bepaling 52.1.3 tot 52.1.9 en 52.4.3 tot
52.4.10.5 in gehee! te skrap.

‘n Nuwe Bepaling word ingevoeg as Bepaling 53A
met as opskrif “Gerigtebediening”

40.2.2 Bepaling 53A lui as voig -

Bep. 53A.1 Gerigtebediening.

Bep. 53A. 1.1 Tot die terrein van Gerigtebediening
behoort -

* die Pastorale Spreekkamer(s)
* Nywerheidsbediening,
* Andertahges
* Straatwerk

Bepaling 53A.1.2 Met die oog op die behartiging
van bostaande bedieninge word waar toepaslik ‘n
kerkraadss en rings-kommissie benoem.

Bep 53A.1.3 Op sinodale viak funksioneer die
kommissie vir Gerigtebediening as ‘n kommissie
van die Sinodale Getuieniskommissie (Bep. 52A:
1.6.5.3)

Bepaling 53A.2 Ampsdraers

Ten einde hierdie opdragte te kan uitvoer, be
noem die SGK die volgende ampsdraers in sy
diens in poste soos deur die Sinode daargestel en
volgens prosedures soos deur die Sinode bepaal:

* die predikant in spesiale ampsdiens vir Nywer
heidsbediening

* die predikant(e) in spesiale ampsdiens vir die
bediening in die Pastorale Spreekkamer(s)

* die predikant(e) in spesiale ampsdiens vir die
bediening aan Andertaliges

* die predikant in spesiale ampsdiens vir die be
diening van Straatwerk

* die predikant in spesiale ampsdiens vir die be
diening aan die Jode.

Bepaling 53A.3 Die SGK stel huishoudelike re
glemente op vir die reeling van die werksaam
hede van die kommissie en die werk van die
predikante in spesiale ampsdiens en ander per
soneel. (Bep. 35.3.8.)
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DIE KOMMISSIE VIR SENDING EN EVANGEUSASIE (GETUIENIS NA BUITE)

BESLUITE VAN DIE SINODE VAN 1987

Die Sinode het die volgende opdragte aan die kom
missie gegee:

41. BYDRAES VIR SENDINGWERK EN HULPVER
LENING AAN SUSTERKERKE [1987 H105 pts.l
enHl82ptTl.2.1]

Die Sinode het die volgende voorstel goedgekeur -

41.1 dat finansiële hulp aan onafhanklike susterkerke
nie meer deur die SSK gekanaliseer word nie, maar
deur ‘n meer toepaslike kommissie en

41.2 dat die fondse by wyse van nie-eweredige by
draes gevind word.

41.3 Die Sinode verwys die voorstel na die SSK om
gedurende die reses, in oorleg met die Kommissie
van Toesig en Kontrole, oor hierdie aangeleentheid te
besin met versiag aan die volgende Sinode.

41.4 Die Sinodale Kommissie 1989 het ook in die ver
band besluit: [Notule 1989 p7 Pt 4.5.6.2.2.4]

Die wyse van finansiële hulpverlening aan die suster
kerke word verwys na die SSK en SKDB om in same
werking met die Kommissie vanir Toesig en Kontrole
‘n weg te vind waarlangs hierdie hulp geevalueer en
toegeken kan word sodat dit nie meer deel vorm van
die begroting van die SSK nie.

41.5 Die Algemene Sinode het ook besluite geneem
oor interkerklike hulpverlening, ni - [A p655 Pt
15.4.2]

41 5 1 Interkerklike hulpverlening is n norçnale diako
nia binne die Iiggaam van Christus maar mag nie
sending vervang of verdring nie.

41.5.2 Kerkrade, ringe en sinodes moet kanale skep
waardeur ooreenkomste vir interkerklikê hulpverlen
ing binne die Familie van NG Kerke aangegaan kan
word.

41.5.3 Sinodes behoort duidelike riglyne vir ‘n beleid
van interkerklike hulpverlening neer te lé.

41.5.4 Die kundigheid en ervaring van sendingkom
missles op die terrein behoort erken en gebruik te
word.

41.5.5 ‘ii Verdere voorstel is ook aanvaar [A p655
ptlS.4.2.4] : Interkerklike hulpverlening is eintlik op
die werksterrein van die AKDB gelee en.gevolglik
hoofsaaklik die verantwoorde
Iikheid van die AKDB.

41.5.6 In die hulpverlening met AKSE saamgewerks

41.5.7 Sinodes word versoek om hulle werk volgens
hierdie riglyne te herverdeel.

41.6 Voorlopige samesprekings is reeds gevoer met
die KTK en SKDB. Vanweë die herstrukturering van
die Kommissie vir Getuienis wat nog deur die Sinode
goedgekeur moet word, word egter by die Sinode
aanbeveel -

41.7 AANBEVELINGS

die Sinode besluit

41.7.1 die status quo ivm globale hulp aan die lid
kerke van die Familie van NG Kerke sowel as die
wyse waarop dii geadministreer word, word voor
lopig gehandhaaf.

41.7.2 Die opdrag van die,,~aan die SGK, KTK en
SKDB word herhaal.

42. GESAMENTLIKE SENDINGWERK [H 1987
plO7ptl6.5.1/2]

42.1 Die Sinode van 1987 het die samestelling van ‘n
gesamentlike kommissie van die Susterkerke ten
einde met die Evangelie na Islam en andere te kan uit
reik, goedgekeur. Die SSK is gevra .om die leiding
hierin te neem.

42,2 Gesprekke is eers aangeknoop met die Sinodale
Kommissie vir Getuienisaksie (SKGA) van die NG
Send ingkerk en later ook met die ooreenstemmenc~e
kommissies van ~die NG Kerk in Afrika en die. Re-~.
formed Church in Africa. Die gesprekke bet uitge
loop op die opstel van ‘n reglement vir gesarnentlike
getuienislewering.

U kommissie is oortuig dat die Iidkerke van die
Familie.vanNG Kërke nie m~er sendingWerk afson
derlikvanrnekaar kan doen niè. Indien wel, word die
blye Boodskap,~ásohgeloofwaardig ontvang in die
ongelowige en heiden- wêreld.

42.3 By die Jaarvergaderingvan 1990 is breedvoerig
oor die vordering met die besluit van die Sinode aan
die SGK gerapporteer.

Die SGK het besluit -

Die UK kry opdrag omdie gesprek’ met die lidkérke
van die Familie van NG Kerke voort te sit en finale be-
sluite in oorleg met die Moderamen voor te berei vir
die jaarvergadering van 1991vir.voorlegging aan die
Sinodevan 1991.

.42.4 Hierdie gesprekke is voortgesit. Dit het uitge~
loop op die opstel van ‘n reglement waarin die Moder
amen geken is. Die SGK het dit op sy jaarvergade~
ring van 1991 goedgekeur en beveel aan:

word;
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42.5 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Die Reglement soos vervat in Bylae 1, opgestet
deur die SGK die SKGA van die NG Sendingkerk,
die Reformed Church in Africa en die NG Kerk in
Afrika (Ring van Langa) word goedgekeur. Sien
Bytae 1

BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 1990

Die Algemene Sinode het die volgende besluite ge
neem toy:

43. DIE ONVOLTOOIDE SENDINGTAAK

Die Sinode besluit (A 1990 p653 pt 6.3.1)

43.1 dat die NG Kerk in sy sendingbeleid ‘n omvat
tende Koninkryksbenadering handhaaf waarvolgens
gestreef word om sover moontlik in al die behoeftes
van die totale mens in elkeen se besondere omstan
dighede te voorsien;

43.2 dat binne die Koninkryksbenadering van die
sending van die NG Kerk, die verkondiging van Jesus
Christus as enigste Verlosser en Saligmaker, attyd
sentraal as vertrek-, fokus- en eindpunt staan;

43.3 dat die Christusverkondiging altyd deur Jesus
gerigte dade en gesindhede gekenmerk moet wees.

43.4 Teen hierdie agtergrond roep die Algemene Si-
node sinodes, ringe en gemeentes op om -

43.4.1 die onvottooide sendingtaak in eie omgewing
en in die wêreld te identifiseer;

43.4.2 onderleiding van die Heitige Geeste beptan en
wee te vind om die verlossingsboodskap uit te dra
aan alle nie-gelowiges, die gemeenskap van die
heiliges te beoefen en diens aan die wêreld in nood
te lewer;

43.4.3 te voihard in voorbidding.

43.5 AANBEVELING

Die Sinode besluit

43.5.1 Hierdie besluit word aan ringe en gemeen
tes deurgegee

43.5.2 die SGK word versoek om leiding toy die
praktiese implementering daarvan te gee.

44. ONDERWYSDIAKONAAT

44.1 Formele Onderwys (A 1990 p656 pt 17.3.1)

44.1.1 Die Algemene Sinode versoek boere en ander
werkgewers om werknemers, waar nodig, aan te
moedig om hulte kinders skoot toe te stuur en so lank

en so gereelci moontlik daar te hou.

44.1.2 Die Algemene Sinode moedig werkgewers aan
om studiebeurse beskikbaar te stel vir kinders van hut
werknemers.

44.1.3 Die Algemene Sinode versoek kerkrade om
toe te sien dat daar in hulle omgewing voldoende
skoolvoorsiening is en waar nodig en moonttik, te
help dat plaasskole as gemeenskapsentrums kan
dien.

44.2 Nie-formele onderwys (A 1990 p656 Pt 17.3.2)

Die Algemene Sinode versoek kerkrade om steeds in
tigting aan hutle lidmate te gee oor die verskeidenheid
programme, kursusse en ander materiaal wat be
skikbaar is, by

* Lees en skryfkursus (kursusmateriaal is verk
rygbaar)
* Films en video’s (algemene kennis)
* Gesondheidsvoorligting (voeding, higiene, immu
nisering)
* Vaardigheidsopteiding (beroepsveiligheid, nood
huip, brandbestryding, teierskap, spanwerk ens.)

44.3 AANBEVELING

Die Sinode bestuit

Die Sinodale Getuieniskommissie word versoek
om bogenoemde besluit onder die aandag van
ringe en kerkrade te bring.

45. ADVIESSENTRUMS (A 1990 p656 pt 18.1)

45.1 Die Algemene Sinode steun die gedagte van ad
viessentrums waar mense wat probleme ivm sake
5005 pensioene, ongeskiktheidstoelae, behuisings
aangeleenthede en die vind van geskikte werk het,
kan aanklop om hutp.

45.2 Die aandag van sinodes, ringe en gemeentes
word op hierdie sinyolle geleentheid tot diens geves
tig.

45.3 AANBEVELINGS

Die Sinode bestuit

die SGK word versoek om in samewerking met
die Iidkerke van die Famitie van NG Kerke -

45.3.1 ondersoek in te stel na die oprigting van
adviessentrums, en

45.3.2 ringe en gemeentes daaromtrent te advi
seer.

46. HUISHULPE EN PLAASARBEIDERS (A1990
p656 pt 19.2)

46.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor
talte boere en werkgewers van huishulpe wat op ‘n
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verantwoordelike wyse optree I v m die lone en die
werk- en woonomstandighede van hutle werkne
mers.

46.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die lid-
mate van die kerk om steeds hul Christelike verant
woordelikheid ult te leef, onder andere ook in die
vasstel van lone en die voorsiening van behuising vir
huishulpe en plaasarbeiders.

47. WêRELDSENDING : PORTUGAL (A 1990 p658
pt.26.4.3)

47.1 Die Algemene Sinode bring andermaal die werk
in Portugal onder die aandag van sinodes, ringe en
gemeentes as ‘n uiters verdienstelike saak wat hulle
ondersteuning werd is.

47.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit

Die kerk word geroep tot voorbidding vir die werk
in Portugal.

48. DIE CLF EN SY NEWE-DIENSTE (A 1990 p659
pt28)

AAANBEVELING

Die Sinode besluit

Die SGK word versoek cm die volgende besluite
van die Algemene Sinode uit te voer en of deur te
stuur na kerkrade en ringe waar toepaslik -

48.1 CLF

481.1 Die Algemene Sinode neem met waarde
ring kennis van die belangrike plek wat die Chris
telike Lektuurfonds in die Sendingaksie van die
kerk beklee asook van die bemoedigende reaksie
wat daar van die kant van si.nodes, kerkrade en
gemeentes was.

48.1.2 Die Algemene Sinode rig opnuut ‘n versoek
tot sinodes, ringegemeentes en indvidue am
hierdie belangrike werk van die kerk daadwerklik
te steun.

48.2 Die NG Sendingpers

Die Sinode neem met dank kennis van die diens
wat hierdie afdeling van die kerk in die bree verrig
en versoek sinodes om so ver as moontlik van die
dienste van die drukkery gebruik te maak.

48.3 NG Sendinguitgewers

Die Sinode doen ‘n beroep op die kerk am in sy
sendingaksies op verskillende vlakke van die
lektuur van die NG Sendinguitgewers gebruik te
maak en cm deur middel van spesiale pogings
die praktiese verspreiding van lektuur, veral binne
die NG Kerk en die NG Kerk in Afrika, te bevorder.

48.4 Mema

48.4.1 Die AlgerneneSinode bevee~ by al sy kom
missies sowel as die sinodes aan om in hulle
jeug, sending, en evangelisasie-aksies van Mema
se dienste gebruik te maak.

Die Sinode beveel by kerkrade aan om by Mema
aan te sluit, geldelik te ondersteun en ruim van sy
middels gebruik te maak.

48.4.2 Die Sinode is diep bewus van die groot ge
leent-heid wat die nuwe televisiediens, Goeie
Nuus-Televisie (GNTV) bied, en van die kerk se
verantwoordelikeheid in die verband.

Die Sinade doen daarom ‘n beroep op sinodes en
kammissies cm met Mema te onderhandel vir die
maak van TV-programme vir GNTV.

49. SENDINGWERKSAAMHEDE VAN DIE NED
GEREF KERK IN SUID-AFRIKA

49.1 ‘n lnligtingstuk ivm die sendingwerksaämhede
van die en die personeel daarby betrokke en wat in
diens van die Sinode staan, is aan die beskikbaar
gestel.

49.2 AANBEVELING

Die Sinode besluit

49.2.1. Kerkrade word versoek am die inligting
onder lidmate te versprei en om

49.2.2 die inhigting te gebruik am lidmate by ere
dienste, bidure en Bybelstudie-geleenthede te Iei
in gereelde voarbidding vir die personeel en werk
saamhede.

50. PRIORITEITE VIR DIE JARE NEGENTIG

50.1 Die Sinode neem kennis dat die volgende werk
saamhede as prioriteite vir die kommissie geld -

50.1.1 Elke gemeente het slegs bestaansreg as ‘n ge
meente wat getuig. Die toerusting van gelowiges vir
hul getuienistaak deur die SGK is dus van wesenlike
belang. Immers - Sending en Evangelisasie is die
wesenstaak van die kerk.

50.1.2 Die uitreik met die voile Evangelie na die on
gekerstendes en kerkvervreemdes met die eie om
gewing as vertrekpunt. Ons getuienis is gerig op die
hele wéreld. (Handl.1 :8)

50.1.3 Getuienis na Buite behels woord- en daad-ver
kondiging; ‘n oproep tot bekering en dissipelskap;
die uitreik na die hele mens; die aanspreek van
strukture in die samelewing en die oproep tot verant
woordeiikheid vir God se skepping.

50.1.4 Die SGK moet veral die amp van die gelowige
aktiveer, aan die plaaslike gemeentes leiding gee er~,
die arbeid van die hale kerk beplan en leiciing gee toy
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dit wat haalbaar is;

50.1.5 Die eenheid/eenwording van die NG Kerk
familie is dringend op die agenda.

50.1.6 Cop deure in Afrika en die ander dele van die
wéreld moet benut word.

50.1.7 Die groeiende swart bevolking in Wes
Kaapland en sekere ander streke verg indringende
aandag. Die beplanning moet geskied saam met
NGKA/NGSK sowel as in oorleg met ander kerk
groepe.

50.1.8 Die vervreemding tussen die wit, swart en
bruin bevolkingsgroepe moet deur die kerke oorbrug
word. Sosiale betrokkenheid is noodsaaklik.

50.1.9 Daar moet beplan word vir ‘n toekoms waarin
die inkomste van die NG Kerk-lid mate proporsioneel
gaan afneem - offervaardigheid sal Skrifgetrou
beoefen moet word.

50.1.10 Die kerkhet ‘n opvoedingstaaktovdie billike
verspreiding en benutting van die land se inkomste.

50.1.11 Die kerk moet bepian vir die toekoms in die
hg van die opheffing van groepsgebiede. Ons rol as
versoener en vredemaker word lewensbelangrik.

50.1.12 Predikante moet gelei word om in ‘n tyd soos
hierdie positief leiding te gee in gemeentes en ge
meenskappe.

50.1.13 Die geloofwaardigheid van die kerk staan of
val in die sigbare Christenwees van lidmate in huh
lewe, woorde en dade.

50.1.14 Die voorbereiding van sendelinge vir die uit
reiking na die wéreld. Sendingpersoneel word on
derskei as langtermyn, kortterrnyn en tentmakerper
soneel.

50.1.15 Die gereelde evaluering van sendingbe
trokkenheid in Malawi en Zimbabwe.

50.1.16 Onmiddehhike voorkeurgebiede : Kaapse
Skiereiland, Msinga, Makatini en Mosambiek.

50.2. AANBEVELING

Die Sinode besluit

50.2.1 Wee moet gevind word om tot eenwording
met die Famifle van N G Kerke op plaaslike vlak te
kom.

Die volgende riglyne word aan ringe en gemeen
tes deurgegee vir oorweging en as vertrekpunte -

* Gesamenthike gesprekke op rings- en kerk
raadsvlak om plaashike behoettes te identifiseer.

* Leraarsbyeenkomste kan deur ringe gereel
word vir bespreking van aktuele sake, by me-

deleraarskap, preekbeplanning, huweliksverryk
ing, jeugbediening, ens.

* Skohingskursusse vir kerkraadslede en diens
werkers kan so gereel word dat wedersyds hulp
verleen word.

* Samewerking toy fisiese beplanning en finan
siële behoeftes.

* Gesamentlike vergaderings van ringe en kerk
rade.

50.2.2 Die Sinode gee opdrag aan die SGK om
sendingpersoneel voor te berei vir uitreiking na
die wêreld. Hierdie sendehinge word onderskei as
Iangtermyn, korttermyn en tentmakerpersoneel.

51. WYSIGING VAN BEPALING 53

51.1 Vanweë die saamvoeging van die 55K en SKAE
moet Bepahing 53 gewysig word.

51.2 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit

Die Sinodale Regskommissie kry opdrag om Be-
paling 53 soos voig te wysig:

Bepahing 53 : Voorsien ‘n opskrif nI: Sending en
Evangehisasie.

Bepahing 53.1 Die opskrif word verander vanaf
‘Doel en Metode’ na ‘Definisie.

Bepahinge 53.1.1 tot 53.1.7 word geskrap. Dit
word vervang met:

Bepahing 53.1.1 Die Kerk rig horn deur middel van
evangehisasie tot diegene wat vervreemd is van
Christus, sy Woord en sy kerk en wat om die rede
buite kerkverband geraak het, ten einde hulle tot
die gemeenskap met Christus en sy gemeente
terug te bring.

Bepahing 53.1.2 Sending en evangelisasie is die
gerigtheid van die kerk na buite. Dit is die arbeid
aan nie-gekerstende mense wat buite kerkver
band geraak het.

Bepaling 53.1.3 Sending en evangehisasie is die
roeping van elke Iidmaat asook die pbaashike kerk
raad. Waar die omvang en ander omstandighede
van die werk dit vereis, word dit in kerkverband
van ring en Sinode onderneem.

Bepahing 53.1.4 Die hele gemeente het die onver
vreembare roeping en verantwoordellkheid tot
sending en evangehisasie deur die bediening van
die besondere ampte en die algemene amp.
Daarom mag dit nie oorge!aat word aan die inisi
atief van enkele entoesiaste nie.

Bepahing 53.1.5 Die kerkraad het die opdrag om
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ter wile van die goeie orde in die leiding en aktive
ring ten opsigte van sending en evangelisasie, die
inisiatief te neem. Hierdie roeping is onvervreem
baar en onoordraagbaar en mag nie verwaarloos
word nie.

Bepaling 53.1.6 Waar binne een geografiese ge
bied meer as een Ned Geref Kerkverband be
staan, word sendingwerk in oorleg en samewerk
ing met mekaar gedoen.

Bepaling 53.1.7 Die Ned Geref Kerk in SA onder
neem sendingwerk binne en buite die Republiek
van SA.

Bepaling 53.2 Verander Kerkraadsending-kom
missie na “Kerkraad sending- en Evangelisasie
Kommissie”.

Bepaling 53.2.1 Samestelling : voeg in na send
ing-: “en evangelisasie-kommissie”

Skrap die sin vanaf “uit die” en voeg in : “Vroue
diens en Jeugaksie”.

Die Bepaling Iui dan - Die kerkraad benoem uit eie
geledere ‘n sending en evangelisasie-kommissie
met verteenwoordigers uit die Vrouediens en
Jeugaksie.

Bepaling 53.2.2 Opdrag : Verander sendingkom
missie na “sending- en evangelisasie-kommissie.

Bepaling 53.2.2.1 Verander sendingwerk na
sending- en evangelisasiewerk.

Bepaling 53.2.2.2 Verander sendingroeping na:
“sending- en evangelisasieroeping.

Bepaling 53.2.3 Verander sending-werksaam
hede na : sending- en evangelisasie-werksaam
hede.

Bepaling 53.3 Verander Ringsendingkommissie
na :“ Ringsending- en evangelisasie-kommissie.”

Verander die eerste sin om te Iui :“ Die Ring be
noem ult eie geledere ‘n sending- en evangeli
sasie-kommissie met verteenwoordigers uit die
Vrouediens en ~Jeugaksie en met die opdrag om:

53.3.1 Verander sendingwerk na “sending- en
evangelisasiewerk”.

Voeg in na sending : “en evangelisasie”.

Bepaling 53.3.2 Verander sendingwerk na : “sen
ding- en evangelisasiewerk”, en sendingdiens na
“sending- en evangelisasiediens.” Skrap “die ak
tivering van” en voeg na evangelisasiediens by:
“te aktiveer.

Bepaling 53.3.4 Verander sendingwerk na : “sen
ding en evangelisasiewerk”.

Bepaling 53.3.5 Verander sending na : “sending
en evangelisasie”.

Bepaling 53.3.6 Verarider tot : as subkommissie
van die Getuieniskommissie te funksioneer.

Bepaling 53.3.7 Verander Ringskommissie tot
Ringsgetuieniskommissie

Bepaling 53.4 word geskrap en vervang met:

Bepaling 53.4 Op sinodale viak funksioneer die
kommissie as ‘n kommissie van die Sinodale Ge
tuieniskommissie (Bep. 1.6.5.2)

Bepaling 53.5 word geskrap en vervang met:

Bepaling 53.5 Huishoudelike reels:

Die Sinodale Getuieniskommissie stel, waar
nodig, huishoudelike reels op vir die werksaam
hede van die kommissie vir sending en evangel
sasie en die werk van die PSD.” (Bepaling 35.3.8)

52. WYSIGING VAN BEPALING 35

52.1 AANBEVELJNG

Die Sinode besluit

Die Sinodale Regskommissie kry opdrag om Be-
paling 35 in die Kerkorde en Bepalinge soos voig
te wysig:

Bepaling 35.3.2 verander Sinodale Kommissie vir
Ampsbediening en Evangeilsasie tot “Sinodale
Getuieniskommissie”. (Bepalinge 52 en 53)

Skrap onder Bepalinge 35.3.1 punte 6, 7, 8, 13 en
19

Skrap Bepaling 35.6

Skrap Bepaling 35.13

By Bepaling 35.15 : Sinodale Verteenwoordigers:

Bepaling 35.15.1 : skrap “SSK enSKAE”.

In die plek hiervan kom,: “SGK, twee verteen
woordigers met een sekUndus.”

Bepaling 35.15.12 Beplanningskommissie NGK
in Afrika : verander “sendingsekretaris” tot “PSD
Getuienis”.

53. SAMEVAT~lNG VAN AANBEVELINGE VOOR
SINODE TOV DIE WYSIGING VAN BEPALINGE 52
EN 53

Indien die Sinode die aanbevelinge soos vervat in
bogenoemde verslag sou goedkeur sal die KO en Be
palinge 52 en 53 soos volg lul:
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Kerkorde Artikel 52

52.1 Die kerk rig horn deur middel van gemeentebe
diening tot die lidmate ten einde die gemeente op te
bou tot vervulling van sy dienswerk.

52.2 Die kerk rig horn deur intensiewe gespesiali
seerde gemeentebediening tot kerkvervreerndes wat
formeel nog lidmate is ten einde hulle daadwerklik te
bereik en hulle tot gemeenskap met Christus te bring.

Artikel 53

53.1 Sending is die heilshandeling van die drie-enige
God, Vader, Seun en Heilige Gees met die wéreld,
waardeur Hy uit die hele menslike geslag vir Horn ‘n
gemeente deur sy Woord en Gees vergader.

Deur die gemeente

* Iaat God sy Woord aan die gevalle wêreld verkon
dig,

* bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit aVe
nasies tot stand en

* Iaat Hy diens aan die wêreld in nood lewer.

So Iaat Hy sy Koninkryk kom tot by die voleinding van
die wêreld.

53.2 Die Kerk rig horn deur middel van evangelisasie
tot diegene wat vervreemd is van Christus, sy Woord
en sy kerk en wat orn die rede buite kerkverband ge
raak het ten einde hulle tot die gemeenskap met
Christus en sy gemeente terug te bring.

53.3. Sending en Evangelisasiè Is die ~èrigtheid van
die kerk na buite. Dit is die arbeid aan die nie-gekers
tendes en rnense wat buite kerkverband geraak het.

53.4 Sending en Evangelisasie is die roeping van elke
Iidmaat asook die kerkraad. Waar die omvang en
ander omstandighede van die werk dit vereis, word
dit in kerkverband van ring en sinode onderneem.

Bepallng 52 A

Sinodale Getuieniskommissie (SGK).

52 A.1 Samestelling: Die SGK word deur die Sinode
saamgestel en bestaan uit -

52 A.1.1 Ringsverteenwoordigers een verteenwoor
diger (met sekundus) uit elke ring.

52 A.l .2 Deskundige lede hoogstens ses lede aan
gewys deur die uittredende SGK.

52 A.l .3 Dosente van die Kweekskool, Stellenbosch
- een uit die departement Sendingwetenskap en een
uit die departement Praktiese Teologie, aangewys
deur die departemente.

diens benoem.

52 A.l .5 Die JKJA - twee lede deur die JKJA benoem.

52 A.1.6 Die predikante in spesiale ampsdiens vir
Straatwerk, Nywerheidsbediening, die Spreek
kamer(s), Andertaliges (CPRC en Portugese) en die
Bediening aan die Jode.

52 A.1 .7 Die PSD(s) van die SGK wat ook die skribaat
behartig.

52 A.2 Opdrag: Die SGK het die o~drag om: die
KERK in sy getuienistaak in die wêreld te begelei met
as Doelstellings:

* om gemeentes by te staan in die opbou en toerus
van die gelowiges vir hul dienswerk in die gerneente
en in die wéreld, as getuies vir Jesus Christus met die
oog op die uitbou van die Koninkryk van God;

* orn uit te reik na alle mense by die kerkvervreem
des, die wat buite kerkverband geraak het, die nie
gekersténdes en die noodlydendes,

* ten einde aan almal die Evangelie van redding en
hell deur woord en daad te bring, en

* hulle op te roep tot geloof in Jesus Christus, toe
trede tot sy kerk en betrokkenheid in sy Koninkryk.

* Om saam met die Iidkerke binne die NG Kerkfamllie
te werk - in wedersydse opbou van rnekaar, ook die
uitbou van die gemeenskap van die gelowiges binne
die een Iiggaam van Jesus Christus. Omso instru
ment te wees in die hand van God in die uitvoer van
sy heilswerk op aarde.

* Cm op ekumeniese viak saam te werk met ander
kerke en instansies.

52 A.3. Taak Die’SGK het die taak om:

* die doelstellings te bevorder;

* die sinodale begroting voorte berei virvoorlegging
aan die Sinode;

* vaste eiendom te verkry waar die werk dit vereis en
te handel volgens Reglement 10.3;

* lenings by die kerkkantoor aan te gaan wanneer
nodig;

* eiendomme te verkoop, te verruil of op ‘n and~r
wyse te vervreem met goedkeuriñg van die Kommis
sie van Toesig en Kontrole;

* op sinodale vlak in die skakeling met die Familie
van die Ned Geref Kerke saam te werk;

* om van sy lede in kommissies van ander sinodale
kommissies, waar nodig te benoem.

52 A.1.4 Die Vrouediens - drie lede deur die Vroue 52 A.4 Werkswyse: Die Sinodale Getuieniskommis
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sie verrig sy taak deur die volgende kommissies

52 A.4. 1 Kommissie vir Gemeentebediening (K Gem)

52 A.4.2 Kommissie vir Sending en Evangelisasie
(KSE)

52 A.4.3 Kommissie vir Gerigte Bediening (KGB)

52 A.4.4 Kommissie vir Bedieningsbegeleiding (KB)

Laasgenoemde kommissie word saamgestel uit twee
verteenwoordigers van die SGK, SKDB, SJK, SKLAS,
SRK, Vrouediens, Kweekskooi Stellenbosch, PSD’s
van die Sinodale Kommissies en vier deskundige
lede.

52 A.4.5 Elk van genoemde kommissies fungeer
onder sy eie UK en is direk aan die Sinodale Getuien
iskommissie verantwoordelik

52A.4.6 Die werksaamhede van elke kommissie word
vasgelê in ‘n huishoudelike reglement opgestel deur
die SGK (Bep 35 3 8)

52A.6 Dagbestuur: ‘n Dagbestuur vir spoedeisende
sake en sake waarvoor die kommissies géen op
dragte ontvang het nie, word saamgestel uit die voor
sitter, en onder-voorsitter van die Sinodale Kommis
sie, die voorsitters van die vier kommissies sowel as
die PSD(s) van die Sinodale kommissie wat ook die
skribaat sal behartig.

Bepaling 52 Gemeentebediening (K Gem)

AANTEKENINGE

1. Die Kerk

As vertrekpunt word uitgegaan van die belydenis dat
die kerk ‘n heilige vergadering is van die ware gelo
wiges in Christus, wat hul hele saligheid in Jesus
Christus verwag en gewas is deur sy bloed, geheilig
en verseël deur die Heilige Gees.

GEMEENTEBEDIENING (AMPSBEDIENING)

2. Christus die Groot Ampsdraer

Jesus Christus is die Hoof van die Gemeente. As Ge
salfde is Hy ons Hoogste Profeet, ons Enigste
Hoepriester en Ewige Koning. Alle gelowiges het die
roeping om as verbondsvolk volgens die opdrag en
voorbeeld van Christus en met die toerusting van die
Heilige Gees, God te dien in die amp van die gelowige
as profeet, priester en koning.

3. Die Gemeente : Almal Geroepenes

Die gemeente as liefdesgemeenskap is geroepe om
onder toesig van die besondere ampte, konink
ryksdiens te verrig. Daarom vind die ampsvervulling
van die gelowige in verbondenheid aan die gemeente
plaas. As verbondsvolk het die hele gemeente ‘n ver
antwoorcielikheid teenoor mekaar en teenoor almal

wat vervreemd van of buite die verbond is.

4. Die Ampte van Leraar, Ouderling en Diaken en
hUlle verhouding tot die Amp van die Gelowige

Die besondere ampte van leraar, ouderling en diaken
het die opdrag orn die gelowiges toe te rus en te ak
tiveer ten einde hulle dienswerk kragtens die Bybelse
opdrag na te kom.

5. Ampsbediening as Profetiese, Priesterlike en
Koninklike Diens

Die profetiese, priesterlike en koninklike roeping be
hoort tot die wese van alle ampsbediening en kan
noolt los van mekaar vervul word nie.

6. Intensiewe Gemeentebediening na Binne

Gelyktydig met sy normale gemeentebediening moet
die gemeente amptelik aandag gee aan daadwerk
like kerkvernuwing en intensiewe gespesialiseerde
gemeentebediening. Hierdie bediening is daarop
gerig om die kerkvervreemdes wat formeel nog lid
maat is, daadwerklik te bereik.

Bepaling52:

52.1 Taakomskrywing van die Kommissie virGe
meentebediening

52.1.1 Die opdrag van hierdie kommissie is:

52,1.1.1 Adviseer die Sinode i.v.m. beleid wat gevolg
moet word ten opsigte van gemeentebediening.

52.1.1.2 Dra sorg vir die navorsing, beplanriing, inlig
ting en voorligting oor gemeentebediening~

52.2 Tot die terrein van Gemeentebediening hoort:

* die normale opbou en toerusting van die gemeente
in sy verskillende ampte en bedieninge;

* die opbou van die gemeente tot ‘n feesvierende ge
meente;

* die opbou van die huwelik en gesinslewe van die
gemeente;

* die voortdurende aandag aan kerkvernuwing en
die geestelike lewe van die gemeente;

* die gespesialiseerde aandag aan die kerkver
vreernde in, die gemeente.

52.3 Waar nodig benoem die Kommissie vir Gemeen
tebediening kommissies orn horn met die uitvoering
van sy taak te help.

52.4 Met die oog op die behartiging van bogenoernde
werksterreine word kerkraads- rings- en sinodale
kommissies benoem.

52.5 Die Kerkraadskommissie vir Gemeentebeclien
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ing

Elke kerkraad benoem ‘n Kommissie vir Gemeen
tebediening bestaande uit lede van die kerkraad en
verteenwoordigers van die vroue- en jeugaksies.

52.6 Ringskommissie vir Gemeentebediening.

52.6.1 Die ring benoem ‘n Kommissie vir Gemeen
tebediening bestaande uit lede van die ring en ver
teenwoordigers van die Vroue- en Jeugaksies en
funksioneer as ‘n sub-kommissie van die Getuienis
kommissie.

52.6.2 Die taak van die Ringskommissie vir Gemeen
tebediening is om te koördineer, stimuleer en leiding
te gee in verband met die taak van gemeentebedien
ing en behartig aspekte van hierdie taak wat gemeen
tes nie alleen kan behartig nie.

52.6.3 Die ring benoern verkieslik ook ‘n Kommissie
vir Huweliksbediening saamgestel uit een lid elk van
die SGK (wat ook optree as skakelleraar met die si
nodale sub-kommissie) RJK, RKDB, RKLAS en die
Vrouediens. Die doel van die Kommissie vir Huwe
liksbediening is om in aansluiting by die dienste wat
die kerk deur oa die CMR lewer, verdere gespesiali
seerde huweliks- en gesinsdienste te lewer op die
viak van huweliksvoorbereiding, verryking en beraad.

52.7 Gemeentebediening op sinodale viak
Die Gemeentebediening op sinodale vlak funksio
neer as ‘n kommissie van die Sinodale Getuieniskom
missie.

52.8 Die Predikant in Sinodale Diens ~iir Gemeentebe
diening

52.8.1 Behartig die skribaat van die SGK met alle op
dragte en ad ministratiewe verantwoordel ikhede wat
daaruit voortvloei.

52.8.2 Wanneer daartoe versoek tree hy op as fasili
teerder van ringe en gemeentes ivm die toepassing
van die beleid wat gevoig moet word toy gemeen
tebediening.

52.8.3 Hy is verantwoordelik vir navorsing oor ge
meentebediening. Hy besoek ringe en kerkrade om
die nodige inligting en voorligting aan ringe en ge
meentes te gee oor gemeentebediening.

52.8.4 Hy vervul sy taak in die nouste samewerking
met Buvton maar onder toesig en leiding van die
Kommissie vir Gemeentebediening.

52.8.5 Hy behartig die opstet, organisering en aan
bieding van kursusse op sinodale, rings, en gemeen
telike viak ivm gemeentebediening, met die nodige
verlof van die betrokke ring of kerkraad.

Bepaling 53 SENDING EN EVANGELISASIE (SKE)

53.1.1 Die kerk rig horn deur middel van evangeli
sasie tot diegene wat vervreemd is van Christus, sy
Woord en sy kerk en wat orn die rede buite kerkver
band geraak het ten einde hulle tot die gemeenskap
met Christus en sy gemeente terug te bring.

53.1.2 Sending en evangelisaisie is die gerigtheid van
die kerk na buite. Dit is die arbeid aan nie-gekersten
des wat buite kerkverband geraak het.

Bepaling 53.1.3 Sending en evangelisasie is die roëp
ing van elke Iidmaat asookvan die plaaslike kerkraad.
Waar die omvang en ander omstandighede van die
werk dit vereis, word dit in kerkverband van ring en
onderneem.

53.1.4 Die hele gemeente het die onvervreernbare
roeping en verantwoordelikheid tot sending en evan
gelisasie deur die bediening van die besondere
ampte en die algemene amp. Daarorn mag dit nie
oorgelaat word aan die inisiatief van enkele en
toesiaste nie.

53.1.5 Die kerkraad het die opdrag om ter wille van
die goeie orde, in die leiding en aktivering ten opsigte
van sending en evangelisasie die inisiatief te neem.
Hierdie roeping is onvervreernbaar en onoordraag
baar en rnag nie verwaarloos word nie.

Bepaling 53.1.6 Waar binne een geografiese gebied
meer as een Ned Geref Kerkverband bestaan, word
sendingwerk in oorleg en samewerking met mekaar
gedoen.

Bepaling 53.1.7 Die Ned Geref Kerk in SA onderneem
sendingwerk binne en buite die Republiek van SA.

53.2 Kerkraadsending en Evangelisasie kommis
sie

53.2.1 Sarnestelling Die Kerkraad benoem ult eie
getedere ‘n sending- en evangelisasie-kommissie
met verteenwoordigers uit die Vrouediens en Jeugak
sie.

53.2.2 Opd rag: Die Kerkraad gee aan sy sending en
evangelisasie kommissie opdrag om:

53.2.2.1 sending- en evangelisasie-werk in die ge
meente te beplan, te onderneem en te koOrdineer,
(waar nodig in samewerking met die betrokke lid van
die Familie van Ned Geref Kerke);

53.2.2.2 die Iidrnate van die gerneente te aktiveer en
te organiseer om hulle sending- en evangelisasie
roeping te vervul;

53.2.2.3 hulp te verleen aan hulpbehoewende ge
meentes van die Ned Geref Sendingkerk, die NG
Kerk in Afrika en die Reformed Church in Africa;

53.2.2.4 goeie verhoudinge tussen die Fathilie van die
Ned Geref Kerke verder uit te bou;

Bepaling 53.1 Definisie 53.2.2.5 gereeld aan die Kerkraad versiag te doen en
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goedkeuring vir sy handelinge te verkry.

53.2.3 Die kerkraad gee jaarliks aan die ring van
sending en evangelisasie werksaamhede in die ge
meente versiag.

53.3 Ringsending- en Evangelisasie-Kommissie

Die Ring benoem uit eie geledere ‘n sending- en
evangelisasie-kommissie met verteenwoordigers uit
die Vrouediens en Jeugaksie en met die opdrag om:

53.3.1 sending en evangelisasiewerk in die ringsge
bied te bevorder, te koördineer, en belangstelling vir
sending en evangelisasie op te wek;

53.3.2 die gemeentes te adviseer ivm die organise
ring van die sending- en evangelisasiewerk en die lid-
mate vir sending- en evangelisasiediens te aktiveer;

53.3.3 nuwe behoeftes of probleme ivm bestaande
werk onder die aandag van die betrokke kerkraad(e)
te bring met verslag aan die ring;

53.3.4 gereeld aan die ring verstag te doen van sy
werksaamhede en van die sending- en evangelisasie
werk volgens die ringsverslae, deur die gemeentes
onderneem, en goedkeuring vir sy handelinge te
verkry;

53.3.5 te sorg dat elke gemeente minstens een maal
per jaar in belang van die sending en evangelisasie
besoek word;

53.3.6 as subkommissie van die Getuieniskommissie
te funksioneer;

53.3.7 aan die Ringsgetuieniskommissie versiag te
gee van kostes aangegaan (vgl Bep 31.10 en Regi
9.3.1 en 9.4.5.6.9).

53.4 Op sinodalevlak fungeer die kommissie as ‘n
kommissie van die Sinodale Getuieniskommissie

53.5 Huishóudelike reels

Die Sinodale Getuieniskommissie stel waar nodig,
huishoudelike reels op vir die werksaamhede van die
kommissie vir sending en evangelisasie en die werk
van die PSD (Bep.35.3.8)

BEPALING 53A GERIGTE BEDIENING

53A.1 Die Terrein van Gerigte Bediening

die bedieninge van - die Nywerheid, die Pastorale
Spreekkamers; Andertaliges; Straatwerk.

53A.1.2 Met die oog op die behartiging van bo
staande bedieninge word, waar toepaslik, ‘n kerk
raads- en ringskommissie benoem.

Bep 53A.l.3 Op sinodale viak fünksioneer die Kom
missie vir Gerigtebediening as ‘n kommissie van die
Sinodale Getuieniskommissie (Bep. 52A:16.5.3)

Bepaling 53A.2 Ampsdraers

Ten einde hierdie opdragte~te kan uitvoer, benoem
die SGKdievolgendeampsdraers in sydiens in poste
soos deur die Sinode daargestel en volgens prose
dures soos deur die Sinode bepaal -

* die predikant in spesiale ampsdiens vir Nywer
heidsbediening

* die predikant(e) in spesiale ampsdiens vir die be
diening in die Pastorale Spreekkamer(s)

* die predikant(e) in spesiale ampsdiens vir die be
diening aan Andertaliges

* die predikant in spesiale ampsdiens vir die bedien
ing van Straatwerk

* die predikant in spesiale ampsdiens vir die bedien
ing aan die Jode.

Bepaling 53A.3 Die SGK stel huishoudelike reg
lemente op vir die reeling van die werksaamhede van
die kommissie en die werk van die predikante in spe
siale ampsdiens en ander personeel volgens Bep.
35.3.8.

Die Sinode word die seen van die H~ré toegewens.

Lede van die kommissie

D J de Vries, J H Basson, J J Pretorius, C J Mocke,
W A Fourie, C J Lamprecht, C F J Meyer, V R Ter
blanche, E J Smith, J C Landman, G v H Rauch,
S Murray, J P Botes, M L du Plessis, S de Wit,
S W van Wyk, H S Spies, F B van Niekerk, F van
Tonder, E Viljoen, M S van Zyl, P de W Louw,
A J Thiersen, C G Eksteen, F N B Liebenberg J Bar
nard, H H Roux, J U Theron, L Koch, R P Maree,
P Brand J H Koch (Voorsitter) C W Aiheit, H J Hend
riks, J J du Preez, C M Pauw, A Muller (mev),
J D Thom (skriba)

53A. 1.1 Tot die terrein van Gerigte Bediening behoort
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BYLAE1

KONSEP-REGLEMENT V~R EEN KOMM~SS~E V~R GETU~EN~S VAN D~E NED
GEREF KERKFAM~UE ~N WES-KAAP

1. NAAM : Die Kommissie vir Getuienisaksie in die
Wes-Kaap.

2. DOEL EN FUNKSIE

2.1 Cm die gesamentlike getuienisaksie (sending,
evangelisasie en diakonaat) van die lede van die NG
Kerk~amiIie te stimuleer en uit te bou sodat ‘Iiefde en
trou mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede mekaar
omhels (Ps.85.1l)

2.2 Cm alle gelyksoortige projekte van die onder
skeie kerke as gesamentlike projekte te onderneem
te koördineer en te ontwikkel tot verenigde projekte.

3. SAMESTELLING

3.1 In die hg van besluite, van die onderskeie sinodes
oor eenwording van die NG Kerkfamilie, vorm die be
staande Kommissie vir Getuienisaksie, Sending,
Ampsbediening, Evangelisasie en ander ter saaklike
kommissies uit die onderskeie kerke, die Kommissie
vir Getuienisaksie in die Wes-Kaap.

3.2 Hierdie kommissie funksioneer as ‘n gesament
like kommissie tot tyd en wyl die onderskeie kerke
verenig.

3.3 Die betrokke kerke uit die NG Kerkfamihie, binne
die gebied van die Wes-Kaap, benoem ‘n maksimum
van vyf lede per kerk om in die kommissie te dien,
waarvan die sinodale amptenare van die kerke ex of
ficio-lede is.

4. WERKSAAMHEDE

Die kommissie bepaal sywerksaamhede in die hg van
die onderskeie kerkhike kommissies se huidige
werksopdragte.

5. WERKSWYSE

5.1 Skribaat en kantoor

Die werksaamhede word tussen die bestaande kerk
kantore verdeel vir uitvoering (vgl 3.2)

5.2 Vergaderings

5.2.1 Vergadertye

5.2.1.1 Die Kommissie vir Getuienisaksie vergader
minstens een maal per jaar.

5.2.1.2 Die sub-kommissies vergader so dikwels
nodig.

Die onderskeie kerke dra die koste van huhhe verteen
woordigers totdat huhhe verenig.

5.3 Oorhoofse Begroting

5.3.1 Die oorhoofse begroting word deur die dagbe
stuur gedoen en met aanbevelings aan die voile Kom
missie vir Getuienisaksie en aan die onderskeie
kerke se betrokke vergaderings vir goedkeuring
voorgelê. (pt. 3.2)

5.3.2 By die aanbevelings word bepaal wat die by
drae van die onderskeie kerke tot die begroting sal
wees, asook hoe die verdeling ten opsigte van pro
jekte moet plaasvind.

6. DAGBESTUUR

6.1 Samestelhing

Die dagbestuur word soos voig saamgestel
een lid met ‘n sekundus asook die uitvoerende amp
tenare van die onderskeie kerke.

6.2 Personeel

6.2.1 Die voorsitterskap van die dagbestuur en Al
gemene Kommissie vir Getuienisaksie word beurte
hings deur die onderskeie kerke waargeneem (tensy
die betrokke vergaderings anders oordeel).

6.2.2 Die dagbestuur kies ‘n sekretaris vir die kom
missie se administratiewe funksionering vir ‘n be
paalde tyd.

6.3 Verantwoordehikhede

6.3.1 Beplanning.

6.3.2 Spoedeisende sake en sake spesiaal aan hulle
opgedra.

6.3.2.1 Dit word as voortgaande taak aan die dagbe
stuur opgedra om hierdie proses van kommissiever
gadering binne die NG Kerkiamihie te bevorder en uit
te bou.

6.3.3 Finansiëhe sake.

6.3.4 Skakehing met interkerkhike groepe, ander
kerke, ekumeniese higgame en owerheidsinstansies,
in die uitvoering van huhle taak.

7. VERSLAGG EWING

Een kommissieverslag word opgesteh wat aan die on
derskeie kerke voorgelé word.

5.2.2 Koste



A15 -129- SENDING EN EVANGELISASIE

8. WYSIGINGSKLOUSULE

Die Konsepreglement kan gewysig word deur een
meer as die helfte van die lede van die voile vergade
ring.

MOTIVERING

As motivering en agtergrond by die opstel van die
reglement het die voigende riglyne gegetd

1. Uitgangspunt

As uitgangspunt is geneem die ideaal van, een kom
missie van een verenigde NG Kerk soos gestel in die
bestuite van die Algemene Sinode 1990 (Kerk en
Sametewing par.233 tot 237 en par.263); die Sinode
van die NG Kerk in SA 1987 (H.161 pt.4); die Sinode
van die NG Sendingkerk in SA 1990 (A.15 pt.2.3).

Die konsep-reglement gaan dus veet verder as btoot
die koppeling van oorvleuende projekte. Dit is doel
bewus gedoen. Dit het as vertrekpunt die belydenis
van een kerk en maak ruimte vir die funksionele ver
deling van werksaamhede tussen die meewerkende
kerke, slegs as ‘n tussentydse reeling.

Die bedoeling is egter duidelik dat, hoewel ons nog
deur die bestaande praktyk daartoe gedwing word
om die funksionele onderskeidinge te maak, ons wel
belydisgebonde op weg is om toenemend as een
kommissie van een verenigde kerk te funksioneer.

2. Prinsipiële begronding

Onsglodat -

2.1 Sending volgens die Bybel God se sending is en
dat Hy as Vader, Seun en Heilige Gees die subjek
daarvan is.

2.2 In die Sending, God die heii (sjaloom) van diewê
reId op die oog het en dat Hy dit deur die realisering
van sy Ryk wit bereik. Sending gee uitdrukking aan
God se bewoënheid oor en heilspian vir die wêreld in
at sy dimensies.

2.3 Die Vader hiervoor sy Seun in die wêreld gestuur
het om deur die Seun sy kerk te versamet en in die
wéretd in te stuur in die krag van die Heilige Gees.

2.4 Die kerk as liggaam van Christus na sy wese mis
sionêr in die wéreld te leef. Die kerk in sy geheel en
elke gelowige afsonderlik staan onder die opdrag van
God om in afhanklikheid van en in gehoorsaamheid
aan die Heilige Gees:

2.4.1 die bediening van voorbidding vir die wéreld te
beoefen;

2.4.2 die evangelie van God se heil, deur Woord en
daad, aan die hele mensheid te bedien;

2.4.3 die aarde in God se Naam te bewerk en te be
waak ter wilie van die wat daarop woon;

2.5 Die heil wat deur Christus verwerf is, ailesomvat
tend is en dustesame met die vergewing van sondes
ook die bevryding van die mens op alte lewensterrei
ne sowei as van die skepping wil bewerk. Sending
vind piaas waar die kerk in gehoorsaamheid aan en
in navoiging van Christus bewoë is oor en dienend
betrokke is by die mens en die wéreld in at die vorms
van sy nood;

2,6 Dat die bediening van God se heil aan hierdie we
reId daarin tot uitdrukking kom dat God sy Ryk reeds
hier en nou bou. Sy Ryk sal egter by die wederkorns
van Christus ten voile verwerklik word.

2.7 Dat daar ‘n oniosmaakiike verband is tussen die
geloofwaardigheid van die een kerk as draer van die
evangelie en die bediening van die heil in Christus
(Joh. 17:12).

3. Praktiese Implikasies

Dit beteken dat ten opsigte van die NG Kerkfamiiie in
Suider-Afrika, en in hierdie tye veral in Suid-Afrika
waar die liggaam van Christus deur haat, geweld en
wedersydse vooroordeel uitmekaar gedryf word:

3.1 die eenheid van die kerk die toetssteen vir die ge
tuienisaangaande die Koninkryk van God is;

3.2 die kerk die beginsels van die Koninkryk van God
in sy eie lewe moet beliggaam en in die samelewing
moet bevorder;

3.3 hierdie eenheid impliseer dat eenwording binne
die NG Kerkiamilie sowel op plaaslike as op breër
viak dringend gesoek moet word en dat dit sowel in
die gemeenskapsbelewenis van gelowiges op ge
meentelike viak as in die breër strukture van die Kerk
bewerkstellig moet word om sodoende ook die be
staande isolasie te deurbreek;

3.4 hierdie eenheid ook daadwerklik met liefde vir die
res van die iiggaam van Christus gesoek moet word.

Een aspek van hierdie soeke na die sigbaarmaking
van die eenheid van die missionére gemeenskap, is
die samewerking tussen kerklike kommissies met ge
Iyksoortige opdragte, met die oog op die vereniging
van sodanige kommissies.

Daarom beskou die SKGA en die SSK dit as sy taak
om die gesamentlike getuienisaksie (sending, evan
gelisasie en diakonaat) van die lede van die NG Kerk
familie te stimuleer en te bevorder totdat liefde en
trou mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede mekaar
omhets. Ps.85:11. In die verband besiuit die twee
kommissies dat:

3.4.1 in die praktiese uitvoering van die sendingtaak,
die twee kommissies as een kommissie sal optree;

3.4.2 betreffende beleidsake, die SKGA in die laaste
instansie met die ASSK van die NG Kerk sal skakel;

3.4.3 met betrekking tot die praktiese uitvoering van
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die sendingtaak, die kommissiés die volgende fak- kommissies nie belemmer word nie;
tore in ag neem:

* dit daartoe lei dat die taakomskrywing van die kom
* die geografiese bepaaldheid van beide kommis- missie voortdurend met die prinsipiele oorwegings
sies hierbo in lyn gebring word;

* die breëre opdrag van die SKGA * beidé kommissies daarna sal streef om sover
moontlik die inskakeling van die ander lede van die

* die betrokkenheid van die SSK buite sy geogra- NG Kerkfamilie op die toepaslike terreine van die
fiese gebied. kerkregering binne die kommissie se resort te be

werkstellig.
Met inagneming van die bogenoemde faktore moet -

(Hiermee is reeds ver gevorder. Die RCA het volledig
* die uitgangspunt van maksimale gesamentlike be- ingeskakel terwyl die NGKA waarnemers benoem
trokkenheid by al die terreine van die onderskeie het.)
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A16 VERSLAG VAN D~E S~NODALE KOMM~SS~E

Geagte voorsitter, broers en susters

Die Sinodale Kommissie het sedert die vorige Sinode
een maal vergader op 17 en 18 Oktober 1989. Hier
mee word versiag gedoen oor die sake wat by ge
noemde vergadering behandel is.

1. KOMMISSIE VIR DIE BEDIENING MN DIE
JODE (Messiaanse Gemeente)

I 1 Die Sinodale Kommissie het sy goedkeuring in
beginsel daaraan verleen dat ‘n gesaméritlike Mes
siaans-Joodse gemeente (saamgestel uit Christen
1iode ult verskillende kerkagtergronde) aanvaar word
as ‘n geestehke tuiste vir die Christen Jode in die By
belstudiekringe van die Bediening aan Jode.

1 2 Die Sinodale Kommissie het opdrag gegee aan
die Sinodale kommissie vir Bediening aan Jode
(SKBJ) en sytwee werkers onder Jode om wee te on
dersoek om saam met ander Christen-Joodse
groepe in Kaapstad te werk in die rigting van die stig
ting van so ‘n Messiaans-Joodse (d w s Christen
Joodse) gemeente, met die bede dat daar so ver
moontlik in so ‘n gemeente ruimte sat bestaan vir die
Gereformeerde tradisie.

1.3 Die Sinodale Kommissie het aanvaar dat, wan
neer hierdie ontwikkeNng ‘n werklikheid sal word, dit
sal beteken dat:

1.3.1 Die Joodse Christene wat tans ingeskakel is by
die Bybelstudiekringe van die Bediening aan Jode
aangemoedig sal word om by die nuwe gemeente in
te skakel, met dien verstande dat die finale besluit aan
die Joodse Christene self oorgelaat word.

1.3.2 Die twee werkers van die Bediening aan Jode
as sendelinge van die Ned Geref Kerk uiteindelik
gesekondeer sal word aan die te stigte gemeente.
Hulle sal steeds sendelinge van die Ned Geref Kerk
bly, maar werk vanuit hierdie gemeente en Jode met
wie hulle in kontak kom, na hierdie gemeente verwys.

1.4 Die SKBJ is derhatwe versoek om, in samewerk
ing met ander kommissies wat by die saak betrokke
is, ‘n bevredigende samewerkingsooreenkoms voor
te berei, met inagneming van die volgende riglyne
wat die SKBJ opgestel en die Sinodale Kommissie
aanvaarhet:

1.4.1 Die charismatiese gawes: Die SKBJ het (in na
volging van die Verslag oor die Charismatiese Be
weging wat deur die Algemene Sinode van 1978 as
Ieidraad aanvaar is [Bylae 19, AGENDA, bl 225 en
294; HANDELINGE, bI 840], gevoel dat die beoefen
ing van die gawes nie as sodanig verbied kan word
nie. Tog sou hulle as voorwaarde wou stel dat geen
enkele gawe as maatstaf van geestelike voiwassen
held mag geld nie. Dit beteken dat druk nie op lid-
mate geplaas mag word om een of ander spesifieke
gawe te ontvang nie.

1.4.2 Die doop: Die Sinodale Kommissie is van
mening dat die doop van gelowiges as volwassenes
as toelaatbare praktyk van die gemeente aanvaar
moet word, met dien verstande dat geen herdoop
van enigeen verwag sal word nie en dat diegene wat
wel hulle kinders wil Iaat doop, toegelaat sal word om
dit te doen. Die leer van die verbond (nl dat God ons
eerste liefgehad het en dat ons in Horn gb omdat sy
Gees in ons harte gewerk het) moet egter in die pre
diking onderrig word.

1.4.3 Kerkverband: Die Sinodale Kommissie meen
dat hoewel die Messiaans-Joodse gemeente nie
langs die weg van rings- en sinodale verband deel
van die Ned Geref Kerk sal wees nie, daar tog een of
ander vorm van verband moet wees. Die kerkver
band kan deur “korrespondensie” uitgedruk word -

vorm van kerkverband wat soms in gereformeerde
kringe bestaan (by tussen die GKSA en die CRC van
Noord-Amerika).

1.4.4 Daar moet in gedagte gehou word dat die
Messiaanse gemeente ‘n gemeente sal wees waar
mee die Ned Geref Kerk wet een of ander band sal
hou, maar dat dit nie ‘n gemeente binne die Ned
Geref Kerk sat wees nie. Dit is dus nie ‘n geval waar
die Ned Geref Kerk gevra sal word om ‘n gemeente
binne die kerk toe te laat om d~e grootdoop toe te pas
nie. So lets sou uiteraard onmoontlik wees. Wat die
kerk gevra sal word, is om toe te laat dat a) sy wer
kers aan so ‘n gemeente gesekondeer word en b) dat
die Christen-Jode wat by die Bediening aan Jode in
skaket, na so ‘n gemeente gekanaliseer word.

1.5 AANBEVELING

Die Sinode bekragtig die Sinodale Kommissie se
reëlings in verband met die bediening aan die
Jade.

2. AD HOC-KOMMISSIE VIR REKENARISE
RING VAN RINGSVORMS

2.1 Die ad hoc-kommissie het met toestemming van
die Moderamen die nuwe ringsvorm getoets tydens
die ringsvergaderings van 1989.

2.2 Die Sinodale Kommissie het toestemming ver
been dat hierdie nuwe ringsvorm (met enkele wysig
inge) in ons sinodale gebied gebruik word tot met die
Sinode in 1991, wanneer ‘n volledige verstag en kon
sepvorm aan die Sinode voorgelé sal word.

3. AD HOC-KOMMISSIE VIR RASIONALtSE
RING

Die Sinodale Kommissie het, daartoe gemagtig deur
die Sinode van 1987, die vobgende besluite geneem
na aanleiding van aanbevelings deur die ad hoc
Rasionaliseringskommissie wat in opdrag van die Si-
node benoem is:
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3.1 Kommissies wat voortbestaan

Die Sinodale Kommissie het besluit dat die volgende
sinodale kommissies moet bly voortbestaan, hoewel
sommige se opdrag/taak/status verander moet word
ten einde:

- koste te verminder,
- verwante werksaamhede te groepeer en
- vers!ae aan die Sinode te verminder.

3.1.1 Sinodale Regskommissie

3.1.2 Kommissie van Toesig en Kontrole (Admin
istrasie)

3.1.3 Kuratorium vir at die fasette van die opleiding
van Ieraars. Die Begeleidingskommissie, Eksamen
kommissie en Kieskollege moet egter as sub-kom
missies van die Kuratorium funksioneer en aan die
Kuratorium rapporteer. Die Kuratorium rapporteer
ook ten opsigte van die werksaamhede van die sub
kommissies aan die Sinode.

3.1.4 Sinodale Kommissievirdie Diens van Barm
hartigheid

Die Kommissies vir die tnstituut vir Dowes en Blindes
en die Jan Kriel-Instituut vir Epilepsie moet sub-kom
missies van die SKDB word, aan wie huile rapporteer.
Die SKDB rapporteer weer in sy versiag aan die Si-
node kortliks oor hulle werksaamhede.

Die wyse van finansiële hulpverlening aan die suster
kerke is verwys na die SSK en SKDB om in same
werking met die Kommissie vir Toesig en Kontrole ‘n
weg te vind waarlangs hierdie huip geëvalueer en
toegeken kan word sodat dit nie meer deel vorm van
die begroting van die SSK nie.

3.1.5 S1nodate Kommissie vir Leer en Aktuete
Sake

3.1.6 Sinodale Jeugkommissie

3.1.7 Argielkommissie

3.1.8 Kommissie vir Christetike Publikasies

3.1.9 Kommissie vir die Erediens - word ‘n sub
kommissie van die nuwe Kommissie vir Send
ing/Evangelisasie, wat sal bestuit oor sy strukturering
en werksaamhede.

3.1.10 Koördinerende Kommissie vir Huweliksbe
diening - word sub-kommissie van die nuwe kom
missie Sending/Evangelisasie.

3.1.11 Kommissie vir lnhigting

3.1.12 Kommissie vir Bediening aan die Jode -

word sub-kommissie van nuwe kommissie Send
ing/Evangejisasie.

antwoordelikheid van Moderamen.

3.1.14 Sinodate Kommissie

3.1.15 Kommissie vir die Vrouediens.

3.2 Kommissies wat herstruktureer is

Die Sinodate Kommissie het besluit dat die volgende
kommissies soos aangetoon herstruktureer word:

3.2.1 dat die Sinodate Sendingkommissie (SSK) en
die Sinodale Kommissie vir Ampsbediening en Evan
gelisasie (SKAE) verenig word in een kommissie met
een verteenwoordiger per ring.

3.2.2 dat die nuwe kommissie, ná die vergadering
van die Sinodate Kommissie, sat besin oor die her
strukturering van sy werksaamhede en sy beplanning
aan die ad hoc-kommissie vir Rasionalisering vir oor
weging en aanbeveling aan die Sinode van 1991, sal
voorlé.

3.2.3 Die Skriba besorg aan die ringskommissies a!
die tersaaklike iniigting oor die nuwe kommissie. Die
Sinodale Kommissie gee opdrag aan die ringskom
missies om die ringsverteenwoorcliger vir die nuwe
Kommissie vir Sending/Evangelisasie aan te wys.

3.2.4 Die Sinodate Kommissie het, in die Hg van die
ontbinding van die SSK en die SKAE, besluit dat die
dagbesture van bogenoemde kommissies kan voort
gaan om te funksioneer totdat die nuwe kommissie
gekonstitueer het.

3.3 Kommissies waarvan die taak uitgebrei is

Die Sinodale Kommissie het bestuit:

3.3.1 om die taak van die moderamen uitte brei deur
‘n nuwe Bepating 33.2.3.6 in die Kerkorde. Bepatinge
en Reglemente by te voeg:

‘behartig hy, bygestaan deur verteenwoordigers van
ander Kommissies soos benodig, ekumeniese ska
keting en skaketing met die Owerheid’.

3.3.2 Dat die Moderamen optree as Kommissie van
Orde (Bep 35.8) met reg van ko-opsie.

3.4 Amptenaar-poste wat moet bly (Predikante)

Die Sinodale Kommissie het besluit:

3 4.1 Sinodate Regskommissie - het geén ampte
naar nie en moet so bly.

3.4.2 Kuratorium - die Skriba moet bly, maar die pos
van die Saakgetastigde van die Kuratorium moes nie
weer gevul word na die aftrede van die destydse be
kleër nie. ‘n Hatf-dagtiksterspos moes dan geskep
en die werk herverdeel word.

3.4.3 Sinodate Jeugkommissie - behou een amp
tenaar-pos.3.1.13 Kommissie van Orde - Vervat. Word ver
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3.4.4 Siriodale Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid - behou een amptenaar-pos.

3.4.5 SSK en SKAE - die kommissies verenig met
voorlopig twee algemene amptenare. Die volgende
spesiale amptenare van die ou SKAE-bedeling word
behou:

3.4.5.1 Nywerheidsbediening
3.4.5.2 Straatwerk
3.4.5.3 Spreekkamer

Hierdie drie werksaamhede is almal spesialiteitswerk
en regverdig elkeen ‘n eie amptenaar-pos.

3.5- Bediening aan Andertaliges (CPRC)
- Bediening aan die Jode
- Portugese Bearbeiding

Die Sinodale Kommissie was daarvan oortuig dat die
Sinode nie onbepaald kan voortgaan om boge
noemde werk volgens die huidige patroon te subsi
dieer nie.

Die Sinodale Kommissie het soos volg besluit:

3 5.1 Ten opsigte van CPRC

3.5.1.1 Dat die gemeente geleentheid gegun word
tot by die Sinode van 1995 ten einde te bewys, deur
groei in lidmatetal en vordering op die pad van finan
siële selfstandigheid, of sy voortbestaan volgens die
huidige patroon geregverdig is.

3.5.1.2 Die nuwe kommissie Ampsbediening/Send
ing word versoek om, in die hg van die noocisaak tot
rasionaNsering, te besin oor die voortbestaan van die
pos van die Werkster onderAndertaliges, en moet die
Sinode van 1991 met ‘n aanbevehing hieroor bedien.

3.5.2 Ten opsigte van Bediening aan die Jode

Die Bediening aan die Jode kry geleentheid tot by
die Sinode van 1995 om

3.5.2.1 in te skakel by n Messiaans-Joodse ge
meente of

3 5.2.2 ooreen te kom met ‘n ring of groep gemeen
tes om ‘n deel van die uitgawes te dra.

3 5.3 Ten opsigte van Portugese Bearbeiciing

Dat die gemeente in samewerking met die betrokke
Sinodale Kommissie so gou moontlik, maar voor die
Sinode. van 1991, skakeling met een van die ge
meentes in die Skiereiland bewerkstellig.

3.6 lnligtingsburo, SKLAS, Argief

Die Sinodale Kommissie het besluit:

3.6.1 dat hierdie drie werksaamhede voortaan onder
een amptenaar sal ressorteer;

3.6.2 dat hierdie drie kommissies ‘n reglement of reg
lemente sal voorberei en dit aan die Regskommissie
vir finalisering sal voorlê sodat dit by die Sinode in
1991 goedgekeur kan word.

3.7 Samestehling van kommissies en frekwensie
van vergaderings

3.7.1 Grootte van kommissies

Die Sinodale Kommissie het besluit:

3.7.1.ldat kommissies wat tans op ringsbasis saam
gestel word, so sal voortgaan;

3.7.1.2 dat hierdie kommissies ‘n eie uitvoerende
komitee van ongeveer nege bede en/of ‘n dagbestuur
van ongeveer vier lede uit die kundigste lede sal
aanwys;

3.7.1.3 dat die ander sinodale kommissies so saam
gestel word dat dit uit nie meer as tien bede nie be
staan.

3.7.2 Frekwensie van vergaderings

Die Sinodale Kommissie het besluit:

3.7.2.1 dat die kommissies wat op ringsbasis saam
gestel word, slegs twee keer in die reses sal vergader.
Indien noodsaaklik, mag meer vergaderings gehou
word met die verlof van die Moderamen;

3.7.2.2 dat die eerste vergadering onmiddellik ná die
Sinode sal wees ten einde te konstitueer en te beplan,
en die tweede vergadering voor die volgende Sinode;

3.7.2.3 dat die kommissies wat nie ringsgewys saam
gestel word nie, slegs vergader wanneer dit werkhik
noodsaaklik is;

3.7.2.4 dat uitvoerende komitees en/of dagbesture
dit sal oorweeg om telefoonvergaderings te hou wan
neer die sakelys kort is;

3.7.2.5 dat sekretarisse of verteenwoordigers van
kommissies in die jare waarin die Sinodale Kommis
sie nie vergader nie, die ring of kommissie van die
ring kan besoek om te motiveer en inligting oor te dra.

3.8 Sinodale vergaderings en verwante sake

Die Sinodale Kommissie het die volgende punte
goedgekeur en dit na die ringe verwys vir besinning
en kommentaar aan die Rasionabiseringskommissie:

3.8.1 dat die status quo ten opsigte van die sames
telling van die eerskomende Sinode gehandhaaf
word;

3.8.2 dat die beginsel van gelyke verteenwoordiging
aanvaar word;

3.8.3 dat vir die toekoms die samestelling van die Si-
node ook by wyse van ringsverteenwoordiging kan
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geskied;

3.8.4 dat indien punt 3.8.3 aanvaar word, die Al
gemene Sinode versoek word om hierdie patroon
00k as moontHkheid vir die samesteNing van die Si-
node goed te keur deur artikels 32 en 33 van die Ker
korde soos voorgestel deur die Regskommissie, te
wysig.

3.8.5 Wysiging van Kerkorde Art 33 - vir voorlegging
aan die Algemene Sinode.

“33.lSinodes word op een van die volgende maniere
saamgestel. Elke sinode besluit oor sy eie same
steHing.

33.l.l’n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens
uit elke gemeente in die sinodale gebied as afgevaar
digdes van elke kerkraad. Die sinode besluit op die
aantal afgevaardigdes per gemeente.

33.1.2 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens
uit elke ring in die sinodale gebied. Die sinode be
sluit op die wyse van afvaardiging en die aantal afge
vaardigdes per ring.”

3.9. Plek van Vergadering

Die Sinodale Kommissie besluit dat die Sinode in
Kaapstad in die Hugenote-Gedenksaal moet ver
gader.

3.10 Akkommodasie van afgevaardigdes

Die Sinodale Kommissie het besluit dat, in samewerk
ing met Fedhasa, ondersoek ingestel word na die
moontlikheid om alle afgevaardigdes wat nie saans
terugry nie, in hotelle/losieshuise naby die Kerksen
trum te akkommodeer.

3.11 Duur van Sitting

Die Sinodale Kommissie het besluit dat die duur van
die sitting na 7 dae ingekort moet word.

3.12 Werkswyse ten einde die sinodesitting te
verkort

3.12.lBesluite van die Algemene Sinode

Die Sinodale Kommissie het besluit dat in verslag
gewing aan die Sinode, aanbevelings van die Al
gemene Sinode in vier kategoriee verdeel word:

3.12.1.1 Sake vir kennisname word slegs getabu
leer met verwysing na die betrokke punt in die Han
delinge van die Algemene Sinode.

3.12.1.2 Sake vir verdere besinning word volledig
weergegee met die nodige aanbeveling.

3.12.1.3 Sake wat in die praktyk gebring moet
word, word volledig weergegee plus ‘n aanbeveling
hoe dit geImplementeer moet word.

3.12.1.4 Sake wat na die oordeel van die kommis
sie terugverwys moet word na die Algemene Si-
node word volledig weergegee met die motivering en
aanbeveling van hoe dit weer voor die Algemene Si-
node moet kom.

3.13 Vooraf-toetsing van voorstelle

Die Sinodale Kommissie besluit dat:

3.13.1 drie ringsvergaderings in die reses toegespits
word op werk in ringsverband;

3.13.2 ‘n spesiale ringsitting ongeveer Maartmaand
in die jaar waarin die Sinode vergader, gehou word;

3.13.3 hierdie spesiale ringsitting behandel die kon
sepverslae wat die verskillende sinodale kommissies
aan die Sinode wil voorlé;

3.13.4 hierdie konsepverslae word opgestel deur die
dagbestuur/uitvoerende komitee van die betrokke si
nodale kommissies;

3.13,5 dat die Skriba ‘n konsep opstel vir die ringe,
waarvolgens die verslae deur die ringe ingedien
word;

3.13.6 die insette van die ring onmiddellik na die ver
gadering aan die betrokke sinodale kommissies ge
rapporteer word;

3.13.7 die betrokke sinodale kommissies vergader
voor die Sinode om hulle verslag aan die Sinode te fi
naliseer.

3.14 Vermindering van afsonderlike verslae

Die Sinodale Kommissie het besluit:

3.14.1 dat die verslae aan die Sinode 5005 volg ver
minder moet word:

3.14.2 Dat die Admissie-kommissie en die Eksamen
kommissie as sub-kommissies van die Kuratorium
moet funksioneer, aan die Kuratorium moet rappor
teer en datdie Kuratoriumoor die werksaamhecle van
hierdie sub-kommissies moet rapporteer. Dit geld
ook vir die verslae van verteenwoordigers van ander
eksamenkommissies en kuratoria.

3.14.3 Dat die Kommissie vir die bediening aan die
Jode wat ‘n deel vorm van die Kerk se getuienisaksie
by die SSK en/of SKAE ingesluit word.

3.14.4 Dat die verteenwoordiger in die Nasionale
Raad van MEl deur die Sinode op aanbeveling van
die SKAE benoem word en dat via die verslag van
SKAE kortliks oor die werk van MEl gerapporteer
word.

3.14.5 Dat die kommissies virdie lnstituutvir Dowes
en Blindes en Jan Kriel-lnstituut sub-kommissies van
die SKDB sal wees en dat via die versiag van die
SKDB kortliks oor die werk van die lnstituut vir Dowes
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en Blindes en Epileptici gerapporteer word.

3.14.6 Dat die verteenwoordiger van die Sinode op
SERKOS deur die Sinode op aanbevellng van SKLAS
benoem word en via SKLAS kortliks verslag gedoen
word.

3.14.7 Dat die Aktuarius en Skriba van die Sinode
aan die Mocleramen verslag doen en die Moderamen
weer oor die werk van sy ampsdraers.

3.14.8 Die Sinodale Kommissie besluitdatdieScriba
Synodi ‘n vergadering van aNe opsteflers van versiae
aan die Sinode moet belé om die vorm van versiag
gewing aan die Sinode te beplan.

3.15 Algemeen

Die Sinodale Kommissie het besluit dat:

3.15.1 die tydelike kommissies afgevaardigdes sal
aanhoor ten opsigte van sake wat hulle wil debatteer
om die debatte in die Sinode te verkort.

3.15.2 die voorsitter streng moet toesien dat die
voorskrifte van die Reglement van Orde nagekom
word.

3.15.3 die verslae deur middel van ‘n valbylmetode
behandel sal word ooreenkomstig ‘n tydsduur wat
die Moderamen daaraan toeken.

3.15.4 die Moderamen ‘n ad hoc-kommissie sal
aanwys om vooraf al die verslae watvoor ‘n bepaalde
datum ingelewer moet word, nate gaan om te sien of
dit in ooreenstemming met die voorskrifte is.

3.15.5 die persone wat beswaarskrifte indien, herin
ner sal word aan die bepaling dat die voIle koste van
hulle verhaal mag word.

3.15.6 die groeteboodskappe en spreekbeurte uit
geskakel of drasties ingekort sal word.

3.16 Wysiginge Bepalinge en Reglemente

Die Sinodale Kommissie het dit aan die Sinodale
Regskommissie opgedra om alle wysiginge aan die
Bepalinge en Reglemente wat uit die goedgekeurde
rasionaliseringsversiag voortspruit, aan te bring en
dit aan die Sinode van 1991 voor te iê.

3.17 AANBEVEUNG

Die Sinode bekragtig die besluite van die Sino
dale Kommissie am die werksaamhede van die
Sinode te rasionaliseer.

4. LEER EN AKTUELE SAKE

4.1. Besinning oar Vredestaak van die Kerk

4.1.1 Die stuk hieroorwat deur die Sinodale Kommis
sie goedgekeur is, is in die September/Desember
1989-uitgawe van Inter Nos opgeneem vir kennis
name van alle Ieraars.

4.1.2 ‘n Beroep is op kerkrade en ringe gedoen om
in terme van hierdie stuk praktiese stappe te doen ter
bevordering van vrede in hulle gemeentes en ge
meenskap.

5. ANDER SAKE

Die Sinodale Kommissie het ten slotte ‘n paar ver
soek- en beswaarskrifte - en ander korrespondensie
in ooreenstemming met sy bevoegdheid gehanteer
en afgehandel. Voile besonderhede daaroor ver
skyn in die notule van die Sinodale Kommissie, wat
vir insae beskikbaar is.

Met toebidding van die seen van die Here

F M Gaum
Skriba van die Sinodale Kommissie
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A17 VERSLAG VAN D~E KOMM~SS~E VAN TOES~G EN KONTROLE

Geagte voorsitter, broers en susters

Die Kommissie van Toesig en Kontrole het die eer om
die volgende versiag oor sy werksaamhede in die
reses (1987 - 1991) aan die Sinode voor te Iê.

1. PERSONEEL

1.1 Kommissie

Die kommissie was besonder geseën daarin dat daar
in die reses baie mm wisseling was. Mnr J L van der
Vyver van Volkskas Kaapstad is verplaas. Hy is op
gevoig deur mnr W M Jordaan. Dr G Higgo het sy
emeritaat aanvaar op 1991-06-23 en ds J P Malan op
1991-08-31. Aangesien die vakatures so kort voor die
Sinode ontstaan het, is dit nie gevul nie.

1.2 Sub-komitee vir beleggingsadvies

Die Sinode is baie gelukkig om te beskik oor die
dienste van die volgende uiters bekwame sake
manne, wat hulle dienste gratis in die Sub-komitee vir
Beleggingsadvies lewer:

Mnr F J Davin : (Voorsitter) - Afgetrede Besturende
Direkteur van CU MUTUAL en dien tans nog in ver
skeie direksies.

Mnr J A Baard : Senior Vennoot in die Aandele Make
laarsfirma GEORGE HUYSAMER EN VENNOTE.

Mnr D E Boeke : Assistent Hoofbestuurder Beleg
gings: SANLAM

Mnr I Mostert: Assistent Hoofbestuurder Beleggings:
CU MUTUAL

Mnr J R Calitz: Uitvoerende Direkteur: SOUTHERN
LI FE

Mnr W P D Loubser: Afgetrede Finansiële Direkteur
van TRIO RAND. Tans privaat Finansiële Konsultant.

1.2.1 AANBEVELING

Die Sinode betuig sy hoe waardering en innige
dank teenoor die groep sakemanne, wat in die
Sub-komitee vir Beleggingsadvies hulle tyd en
kundigheid gratis tot beskikking van die Kerk in
belang van veral die Pensioenfondse stel.

1.3 Kantoorpersoneel

Benewens die Saakgelastigde, bestaan die kantoor
personeel tans uit 8 mans en 13 dames. Verder is
daar die superintendent van die Kerksentrum met 2
sekuriteitswagte en 4 skoonmakers.

1.3.1 AANBEVELING

toegewyde diens wat die personeel Iewer.

2. SAKE VERWYS

‘n Verskeidenheid van sake is na die kommissie
verwys.

2.1 Oor sommige van die sake is reeds aan die Sino
dale Kommissie gerapporteer en die besluite daaroor
sal in die verslag van die Sinodale Kommissie aan die
Sinode voorgelé word.

2.2 Sommige sake sal onder die afdeling oor die
Predikante- en Wed uweepensioenfonds gehanteer
word.

2.3 Ander sake

2.3.1 Hugenote-Gedenksaal (Agenda 795, Acta
Hl33 en 175)

Tydens die viering van die Hugenote-Fees is die ge
denkplaat in die voorportaal van die Sinodesaal
asook die naam en die Hugenote-embleem teen die
muur by die hoofingang onthul. Die koste het
R6 204-48 beloop.

2.3.2 Hersiening van Reglement 9 (Acta H 71)

In samewerking met die Regskommissie is die Regle
ment hersien en is die betrokke gedeelte oor reis
koste soos volg geformuleer:

2.3.2.1 Vervang huidige 4.5.6.1 met die volgende:

Indien per trein of per bus gereis word, die koste van
die betrokke trein- of buskaartjie en ‘n toelaag per ki
lometer heen en terug van die woning van die afge
vaardigde tot by die naaste vertrekpunt van die trein
of bus.

2.3.2.2 Vervang 4.5.6.2 met die volgende:

Indien per motor gereis word, word ‘n toelaag per ki
lometer aan afgevaardigdes en kommissielede betaal
(vgl 4.5.5).

2.3.2.3 Behou 4.5.6.3 onveranderd

Indien ‘n persoon meer as 300 kilometer van die plek
van vergadering woon en die vliegtuigkaartjie minder
is as die reiskoste per trein of motor, mag hy per vlieg
tuig reis. Sy reiskoste per motor van sy woning na die
lughawe of naaste spoorwegstasie sal ooreenkom
stig 4.5.5 vergoed word.

2.3.2.4 Vervang 4.5.6.4 met die volgende:

Met die oog op besparing word afgevaardigdes wat
per motor reis, versoek om saam te reis. Aan mee
reisende lede sal geen reisgeld uitbetaal word nie.
Aan die eienaar van die motor sal ‘n addisionele be-Die Sinode betuig sy dank en waardering vir die
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drag aan reiskoste vir elke meereisende lid betaal
word. (vgl 4.5.5)

2.3.2.5 Vervang 4.5.6.5 met die volgende:

Vir afgevaardigdes wat binne 50 kilometer van die
plek van vergadering woon en nie teen vergoeding
van nagverblyI gebruik maak nie, ‘n bedrag wat reis
koste insluit, soos deur die Tydelike Kommissie vir
Fondse by die Sinode aanbeveel.

2.3.2.6 Wysig 4.5.6.6om soos vo~g te lui:

Daggelde word per sittingsdag aan lede van die Si-
node betaal (vgl 4.5.5). Daggelde word ook vir Son
dae betaal.

2.3.2.7 AANBEVELING

Die Sinode keur die wysigings goed.

2.3.3 Samestelling Kommissie van Toesig en Kon
trole - Hersiening van Bep. 57 (Agenda 816, Acta H
141)

Die Sinodale Regskommissie beveel die volgende
Reglementswysiging aan:

Wysig bep. 57 om soos voig te lul:

57.1 Kommissie van Toesig en Kontrole

57.1.1 Die administrasie van die fondse, finansies,
goedere en eiendomme van die Sinode word behar
tig deur ‘n kerkkantoor onder beheer van die Kom
missie van Toesig en Kontrole en onder leiding van
die Saakgelastigde.

57.1.2 Die Kommissie word soos voig saamgestel:
Vier lede word benoem op grond van hulle grondige
kennis van finansies, geldelike administrasie en/of die
regte. Ses lede word ult die geledere van en deur die
Sinodale Fondsekommissie (SFK) benoem. Die
Saakgelastigde is ampshalwe sekretaris en ook lid
van die Kommissie.

57.1.3 Die Kommissie van Toesig en Kontrole funk
sioneer as die Uitvoerende komitee van die SFK.

57.1.4 Vakatures in die reses word deur die Kommis
sie van Toesig en Kontrole uit die geledere van die Si
nodale Fondsekommissie aangevul met kennisge
wing aan die Skriba van die Sinodale Kommissie.

57.1.5 Hierdie kommissie fungeer ooreenkomstig die
bepalinge van Reglement 22 en die Saakgelastigde
handel ooreenkomstig Reglement 9, 10 en 22.

57.1.6 Daar moet ‘n Predikant- en Wed uweepen
sioenfonds wees, wat beheer word volgens die be
palinge van Reglement 16 (Art 14).

57.1.7 Die koste van kerklike vergaderings word ge
reel volgens Reglement 9.

57.1.8Virdie beheervan kerklike goedere en regsver
teenwoordiging van Kerkrade en Ringe vergelyk Reg
lement 9,10, 18 en 22.

57.2 Sinodale Fondsekommissie

57.2.1 Die Sinodale Fondsekommissie (SFK) bestaan
uit die voorsitter (of secundus) van die verskiflende
Rings Fondsekommissies.

57.2.2 Die Kommissie van Toesig en Kontrole belê die
vergadering van die Sinodale Fondsekommissie.

57.2.3 Die doel van die vergadering van die Sinodafe
Fondsekommissie is:

572 3 1 om versiag te ontvang van die Kommissie
van Toesig en Kontrole

57.2.3.2 om skakeling tussen die Kommissie van
Toesig en Kontrole en die Ringe en/of Gemeentes te
bevorder deur ter sake inligting deurte gee;

57.2.3.3 om saam met die Kommissie van Toesig en
Kontrole finansiele beplanning te doen

2.3.3.1 AANBEVELING

Die Sinóde keUr die wysigings góed.

2.3.4 Teologiese Seminarium Decoligny (Agenda
706, 710, Acta H 164)

2.3.4.1 Die implementering van die besluit om die by
drae van die NG Kerk in SA op ‘n glyskaal te vermin
der met die oog op staking aan die einde van die
boekjaar 1991/92 het ernstige probleme vir die Sem
inarium en die NG Kerk in Afrika opgelewer, Die
benodigde bedrag vir die boekjaar 1988/89 is reeds
deur die Sihode tot Ri 72 000 verminder.

2.3.4.2 Op 1988-11-17 het die Moderamen, die Dag
bestuur van die Sinodale Sendingkommissie en die
Dagbestuur van die Kommissie van Toesig en Kon
trole vergader na aanleiding van ‘n gesprek van die
NGKA-Moderatuur met die Moderamen van die NG
Kerk in SA. By die samespreking het dit duidelik ge
word dat die Sinode van die NG Kerk in Afrika besori
dere probleme ondervind ten opsigte van die
toekoms van die Seminarium aarlgesien hulle baie
graag die Seminarium aan die gang wil hou, maar dit
nie kan doen sonder die ondersteuning van die Si-
node van die NG Kerk in SA nie. Hulle het gevra dat
die NG Kerk in SA nie so vinnig en ook nie gehee! en
a! sy hulp moet onttrek nie.

2.3.4.3 Op aanbeveling van hierdie gesamentlike by
eenkoms het die kommissie besluit:

2.3.4.3.1 om tot by die Sinode van 1991 voort te gaan
omjaarliks R172 000 virdie Seminarium byte draten
einde die Sinode van die NG Kerk in Afrika en die Ku
ratorium meer tyd te gee om hufle beplanning vir die
toëkoms af te handel. ~
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2.3.4.3.2 om die hele aangeleentheid van voortge
sette huip aan die Sinode van 1991 vir heroorweging
voor te lé.

2.3.4.4 Intussen het omstandighede sodanig veran
der dat besluit is om die Seminarium aan die einde
van 1991 te sluit en die voorlopige beplanning is dat
studente in die toekoms aan UWK sal studeer.

2.3.4.5 AANBEVELING

Die Sinode besluit:

2.3.4.5.1 om kondonasie te verleen vir die optrede
van die Kommissie van Toesig en Kontrole om die
toegekende bedrag tot by die sinodesitting kon
stant te hou in plaas van op ‘n glyskaal te vermin
der.

2.3.4.5.2 om sy dankbaarheid te boekstaaf:

2.3.4.5.2.1 vir die werk wat oor baie jare aan die
Seminarium deur toegewyde dosente onder die
seënende hand van die Here verrig is.

2.3.4.5.2.2 vir die voorreg van die NG Kerk in SA
om, tot die end, by die werk betrokke te kon wees.

2.3.5 Teologiese Skool Dingaanstat (Agenda 711
Acta H164)

Ook by die Teologiese Skool Dingaanstat word op
leiding aan die einde van 1991 gestaak.

2.3.6 Ad hoc-kommissie vir rekenarisering (Agenda
668 Acta H134)

Die kommissie het die ad hoc-kommissie aangewys.
Die kommissie doen afsonderlik verslag aan die Si-
node.

2.3.7 Ad hoc-kommissie vir rasionalisering (Acta
H141)

Die kommissie het die ad hoc-kommissie aangewys,
Die ad hoc-kommissie het reeds aan die Sinodale
Kommissie gerappor~eer en sal slegs aan die Sinode
rapporteer indien daar verdere belangrike verwikkel
inge is.

3. FUNKSIONERING VAN DIE KERKKANTOOR

‘n Groot verskeidenheid van werksaamhede word in
die Kerkkantoor behartig.

3.1 Belegging van algemene fondse

Die werksaamhede rondom die hantering van fondse
het in die reses geweldig uitgebrei. Die Algemene
Fondse het gestyg van R28 641 435 in Februarie
1987 tot R49 354 618 in Februarie 1991. Dit is met
R20713 183of72,3%.

reses die volgende rentekoerse verklaar:

1987/88-12,50%
1988/89 - 13,25 %
1989/90 - 17,50 %
1990/91-18,25%

Die kommissie het beset dat ook die fondse van die
Kerk ernstig deur inflasise benadeel word. In 1990 is
die geslote Trustfondse Aandele Portefeulje omskep
in ‘n interne algemene effektetrust onder die naam:
“NG Kerk in SA - Algemene Trust’. Hierdie Trust het
die weg vir kommissies geopen om ‘n gedeelte van
hul reserwefondse, met die oog op kapitaalgroei, op
die beurs te belê. Hierdie beleggingsportefeulje
word ook bestuur deur die Beleggingskommissie.
Op 1991-02-28 was die boekwaarde van die porte
feulje Ri 428 921 en die markwaarde R4 594 435.

3.2 Versekeringsmakelaar

Gedurende die reses is verander van makelaar. Die
kommissie het na voorleggings van verskeie make
Iaars, Protektum as makelaar aangewys. Met dank
baarheid kan getuig word van die uitstekende dienste
wat deur die makelaar gelewer word. Deur hulle kon
ons weer die beste premies vir die kerklike verseker
ingspolis by Allianz Versekeringsmaatskappy be
ding. Elke jaar in Oktober word nuwe kwotasies van
versekeraars gevra. Dit is ‘n vereiste van die kommis
sie dat aVe eiendomme, wat as sekuriteit vir kerklike
verbandlenings aangebied word, onder hierdie
skema verseker word. Tans is daar Ri05-miljoen se
eiendomme wat betrokke is met ‘n jaarlikse premie
van R61 800,00. Die makelaar betaal jaarliks ‘n per
sentasie van die makelaarskommissie aan die Kerk
kantoor en dit word gebruik om ‘n gedeelte van die
salaris van die betrokke personeellid te betaal.

AAN BEVELING

3.2.1 Die Siriode doen ‘n beroep op gemeentes
om van die kerkilke versekeririgskema van die
Kerkkantoor gebruik te maak.

3.3 Mediese Skema

3.3.1 Implementering

Die implementering van die besluit van die Sinode
van 1987 het goed verloop. Die samewerking met die
Kaapse Mediese Plan is uitstekend.

Tans behoort 412 lede aan die groep en word lede
bydraes van oor die R2-mil]oen jaarliks ingevorder en
oorbetaal.

3.3.2 Ledegelde

Sedert aansluiting by die Kaapse Mediese Plan vanaf
1988-01-01 verpligtend geword het vir aVe predikante
wat in gemeentes van die NG Kerk in SA bevestig
word en alle amptenare wat in diens van die Sinode
tree, het die ledebydraes buitengewoon gestyg. Die
rede daarvoor was die geweldige styging in die eiseDie rentepoel van die Algemene Fondse het in die
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wat lede ingestel het.

3.3.2.1 Periode 1990-01-01 tot 1990-12-31

Totale ledegelde vir jaar: Ri 359 448
Totale else vir jaar: Ri 433 311
Verhouding van else tot ledegelde 105 4 %

3.3.2.2 Periode 1990-01 -01 tot 1991 -04-30

Totale ledegeld vir 16 mnde: R2 045 767
Totale else vir 16 mnde: R2 039 044
Verhouding van else tot ledegelde: 99,67 %

Ofskoon die verhouding van else tot ledegelde met
die laaste groot verhoging verbeter het, is dit nog nie
na wense nie aangesien die ideale verhouding 82 %
is.

Tans is ons groep ‘n hoe else-groep met die gevolg
dat ons ledegeld meer is as verskeie ander groepe.
‘n Aantal jong en gesonde lecie het dan ook begin kia
dat hulle ledegeld bale meer as hulle voordele is. Dit
moet egter in gedagte gehou word dat ons ‘n groep
is wat mekaar dra. Een of ander tyd word die “Iae
elser’ ‘n “hoë-eisef’. Indien lede toegelaat word om
weg te breek sal dit die posisie van die oor-blywende
lede nog verder verswak.

Die enigste manier om buitengewone stygings te ver
hinder, is om oordeelkundig van mediese dienste ge
bruik te maak~en hiervoor is elke lid se samewerking
onontbeerlik.

3.3.3 AANBEVELING

Die Sinode:

3.3.3.1 betuig sy dank teenoor die groot getal
predikante en amptenare wat, in gehoorsaamheid
aan die besluit van die 1987 Sinode, lid van die
Kaapse Mediese Plan geword het.

3.3.3.2 betuig sy dank teenoor die Kaapse Me
diese Plan vir die uitstekende dienste wat hul
lewer.

3.3.3.3 doen ‘n ernstige beroep op lede om versig
tig en oordeelkundig van mediesedienste ge
bruik te maak ten einde onnodige kostes te
vermy.~

3.3.3.4 herinner lede dat hulle Iidmaatskap ‘n
diensvoorwaarde is wat nie eensydig beëindig
mag word me

3.4 DrJ C CoetzeeGedenktonds

Dr J C Coetzee, ‘n bekendegineko[oog van Kaapstad
het met sy heengaan in 1987 ‘n aansienlike boedel,
wat hoofsaaklil< lilt aandeie bestaan het, nagelaat en
onder andere bepaal dat 35 % van die opbrengs van
die Trust jãarlik~ betaal moèt word aan die Saakge
lastigde van die NGKerk inSA om na die oordeel van
die Kommissie van Toesig en Kontrole gebruik te

word vir Kerklike sake waar daar ‘n behoefte aan
fondse is.”

In die boekjaar 1990/91 is ult hierdie Trust
R428 465,00 ontvang. Die Kommissie van Toesig en
Kontrole het na indringende bespreking besluit om
die geld basies volgens die volgende formule te ver
deel met dien verstande dat by elke toekenning op
nuut besin word oor moontlike veranderinge in die
formule of ad hoc toekennings vir verdienstelike sake
waarvoor die formule nie voorsiening maak nie.

3.4.1 Moederfonds

Die naam van die moederfonds waarin al die toeken
nings uit die Trust ontvang word, is die Dr J C Coet
zee Gedenkfonds. Administrasieheffing word slegs
op die moederfonds gehef.

3.4.2 Verdeling

3.4.2.1 Dr J C Coetzee: Reserwe - 25 %

Die cloel van hierdie reserwe is om ‘n bron vir toekom
stige benutting te skep, aangesien die pad vorentoe
bale onseker is en onder andere die ondersteuning
van die Staat moontlik baie mag verminder.

3.4.2.2 Gemeente Onderstéuningsfonds - 20 %

Hierclie geld word tot beskikking van die SKDB ~e
stel om gemeentes, wat finansieel swaar kry, te help.

3.4.2.3 Dr J C Coetzee: Algemeen - 20 %

Uit hierdie fonds word vir verdienstelike sake oor
langer termyn, toekennings bewillig, byvoorbeeld:

- Beursfonds vir Kerkorreliste: Tans R6 000 per jaar
- Kweekskool Biblioteek: Tans R6 000 per jaar
- Studielenings - Kinders van Personeellede (nie

predikante): Tans RiO 000 per jaar.
- lnligtingsburo: 10 % van begroting: Tans R12 000

per jaar
- Telekrisis: Tans R2 000 per jaar
- Blue Downs: Wäarvoor R100 000 reeds bygedra is
om kerkpersele in die nuwe buurt naby Kuilsrivier te
bekom en te help met die oprigting van kerkgeboue.

3.4.2.4 Aanslag Hulpfonds - 15 %

Hierdie fonds word beheer deur die Kommissie van
Toesig en Kontrole. Uit hierdie fonds word gerneen
tes, wat glad nie in staat is om huile voile vérpligting
ten opsigte van eweredige bydraes na te kom nie, op
aanbeveling van die Fondsekommissie van die be
trokke ring gehelp

3.4.2.5 Dr J C Coetzee: Kerklike Projekte - 10 %

Ult hierdiefonds word toekennings gedoen vir ver
dienstelikewerk waarvoor hulp op ‘n kort termyn
benodig word byvoorbeeld:

- Aanbied van kursusse/konferensies op verskeie
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plekke in die sinodale gebied
- Projekte soos: Christus vir ‘n gelukkige SA
- Bydrae vir Mfesane vir aankoop van ‘n mikrobus
- Subsidiering van ‘n persoon(e) wat die Buiteland vir

‘n spesiale doel moet besoek.
- ‘n Eenmalige toekenning om ‘n kerklike projek van
die grond at te kry.

Hierdie werksaamheid kry swaar om al sy verplig
tinge na te kom. Dit kry geen toekenning uit
eweredige bydraes nie behalwe R5 000 per jaar vir
Swart werkers.

3.4.3 AANBEVELING

Die Sinode:

3.4.3.1 aanvaar met groot dankbaarheid die jaar
likse ruim toekenning uit die Dr J C Coetzee Trust.

3.4.3.2 dra dit aan die Kommissie van Toesig en
Kontrole op om die toekennings volgens die
huidige formule aan te wend.

3.4.3.3 magtig die kommissie om na gelang van
omstandighede die formule te wysig met versiag
aan die Sinodale Fondsekommissie en die Si-
node.

4. EWEREDIGE BYDRAES

4.1 Formule

4.1.1 Veranderinge reeds geImplementeer

Die kommissie het voortdurencl aandag aan nood
saaklike veranderinge aan die formule gegee.

4.1.1.1 Vanaf 1990-03-01 geld die volgende reeling
ten opsigte van finansiële ondersteuning van finan
sieel sterker gemeentes aan finansieel swakker ge
meentes.

4.1.1.1.1 dat kortingteen een puntvirelke Ri 000,00
aan die skenker-gemeente gegee sal word.

4.1.1.1.2 dat die skenking nie by die ontvanger-ge
meente in berekening gebring sal word by die bepal
ing van die aanslag vir eweredige bydraes nie.

4.1.1.1.3 dat sodanige skenkings nie by die ont
vanger-gemeente in berekening gebring sal word om
korting te genereer nie (by korting vir skulddelging).

4.1.1.1.4 dat korting vir die skenker-gemeente slegs
toegestaan sal word as die hulpverlening ‘n ringson
derneming is of op ringsaanbeveling geskied en
binne die sinodale gebied aangewend word.

4.1.1.1.5 dat die ring die Kerkkantoor in kennis moet
stel van sodanige besluit om betrokke te raak by ‘n
gemeente of gemeentes wat finansleel swaar kry.

4.1.1.2 Vanaf 1992-03-01 tree ondergenoemde ver
anderinge in werking. Die nommers verwys na die
nommers van die formule:

- By 1.4 Bates

Vaste eiendorn: R50 000 verhoog na R75 000
Beleggings: R 7000 verhoog na RiO 000

- By 1.5 Bevestigde Predikante

1.5.1 Eerste Predikant 2,0 verhoog na 4,0

1.5.2 Vir elke verdere predikant
- Jaar waarin pos vir eerste keer geskep en gevul is:

15,0 verhoog na 20,0
- Jaar daarop: 8 verhoog na 10
- Daarna: 3 verhoog na 6

1.5.3 Hulpleraars: Vir elke voIle drie maande diens
per prediker:
0,25 verhoog na 0,5

- By 1.8 Minus punte

1.8.10 Basiese korting: R 7000 verhoog na R 10 000

1.8.11 Spesiale korting:R 5 000 verhoog na R 7000
R70 000 verhoog na Ri00 000

4.1.2 AANBEVELING

Die Sinode keur die veranderinge goed.

4.2 BetaUingspatroon

Met dankbaarheid kan ons getuig dat die betalings
patroon baie verbeter het danksy:

4.2.1 die besluit van die Sinode oor rente wat op ag
terstallige gelde betaalbaar is.

4.2.2 die pragtige samewerking van lede van die Si
nodale Fondsekommissie wat kerkrade en gemeen
tes aangemoedig het om hul verpligtinge na te kom.

4.2.3 AANBEVELING

Die Sinode spreek sy waardering uit vir die ge
trouheid waarmee gemeentes hul verpligtinge
teenoor die sinodale werksaamhede nakom.

4.3 Uitstaande verpligtinge

Op 1987-02-28 was nog R 384 313 eweredige by
draes uitstaande. Dit verteenwoordig 8,2 % van die
begroting. Op 1991-02-28 was nog R 135 247 uit
staande. Dit verteenwoordig 1,9% van die begroting.
Sommige gemeentes het sedertdien hulle verplig
tinge nagekom, ander het tot op datum in gebreke
gebly. Indien nodig, kan ‘n lys van sulke gemeentes
aan die Tydelike Fondsekommissie vir aandag
voorgelé word.

3.4.2.6 Nywerheidsbediening - 10 %
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4.3.1 AANBEVELING

Die Sinode bestuit dat in ooreenstemming met
Reglement 9 Artikel 4.5.6.11 gehandel word.

4.4 Groei

4.4.1 Groei in inkomste

Met dankbaarheid teenoor die Hemelse Vader kan
ons meedeel dat die jaarlikse inkomste van die ge
meentes in die reses aansienNk gegroei het en wet
met 48,57 % wat ‘n gemiddelde groei van 14,11 % per
jaar, jaarliks saamgestel verteenwoordig. Die jaar
likse bydrae per lidmaat het gegroei van R162,44 tot
R236,90 wat ‘n gemiddelde groei van 13,40 % per
jaar jaarliks saamgestel verteenwoordig Ofskoon n
mens dankbaar is vir die groei, is dit nogtans onder
die inflasiekoers met die gevoig dat in reële terme die
kerk stadig besig is om agter te raak.

44 2 Groei in eweredige bydraes

Die groei in eweredige bydraes was soos voig:

1987/88 - gemiddelde aanslag per Iidmaat
- Aanslag as persentasie van inkomste

1990/91 - gemiddelde aanslag per lidmaat
- Aanslag as persentasie inkomste

Groei van eweredige bydraes in reses 37,80 %
Groei in inkomste van gemeentes in reses 48,57 %

Die interessante feit käm weer eens aan die hg dat
hoewel daar meermale besware is oor die uitwerking
van eweredige bydraes op ptaashike werksaamhede,
die persentasie van die inkomste wat dit verteen
woordig, einthik gedaal het.

4.4.3 Groei in aantat punte

Die groei in die finansies van die Kerk word oak weer
spieeh in die groel in die totale aantal punte omdat die
punte gebaseer word op inkomste, beleggings en
ander bates van die gemeentes.

By die vôrige Sinode is met ontsteltenis kennis ge
neem dat die groeigrafiek soos weerspieel in die aan
tat punte, besig is am drasties af te buig. Dit is egter
bale verblydend dat die groeigratiek weer opwaarts
neig.

Jaar Punte Groei

1983/84 9836 -

1984/85 12792 30 %
1985/86 15028 17 %
1986/87 16927 13 %
1987/88 18450 9 %
1988/89 19283 4,5%
1989/90 22965 19,1%
1990/91 27325 19,0%
1991/92 34 463 26,1 %

Die styging in die aantat punte het saam met die
matige groei van die eweredige bydraes meegebring
dat die puntwaarde aansienhik gedaal het

4.5 AANBEVELING

Die Sinode:

4.5.1 betuig sy dank teenoor die Here en die hid-
mate vir die groei in gemeente-inkomste.

4.5~2 moedig hidmate aan cm voortdurend ems te
maak met hulle rentmeesterskap sodat die Kerk
in staat sal bly o~ sy roeping te vervut:

5. BEGROTINGS

In die verlede is begrotings vir goedkeuring aan die
Sinode voorgelé, maar in die praktyk het dit gebhyk
dat hierdie reeling meer en meer ondoeltreffend
word. Felt is dat die begroting byvoorbeeld in
Januarie 1991 opgesteh moet word en aan die Sinode
in Oktober 1991 voorgelé word met die oog op im
plementering op 1 Maart 1992 terwyl die belang
rikste gegewens wat die begroting beInvloed naamlik
salarisse, reiskoste en pensioene eers in Januarie
1992 bekend word.

As gevoig van die onbekendheid van verskeie veran
derlikes is die gevaar dat of onder- of oorbegroot
word.

Dit is hierdie praktiese probleem wat die Algemene
Sinode laat bestuit het om nie meer begrotings goed
te keur nie, maar dit in die hande van die verantwoor
dehike kommissie, die AKF te laat. By die Sinode
word slegs die begroting wat in daardie stadium van
krag is, vir kennisname voorgelé, met ander woorde,
by die Algemene Sinode van Oktober 1990 het die
begroting van 1990/91 vir kennisgewing gedien.

Dit is uiters wenshik dat ons oak voortaan dieselfde
patroon sal handhaafen byvoorbeeld by die Sinode
van Oktober l99l1shégs kennis sal neem van die be
grotingvan 1991/92. (BYLAE 1)lndiendieSinodeop
aanbevehing van die Tydehike Fondsekommissie
nuwe werk goedkeur, word opdrag aan die Sinodahe
Fondsekommissie gegee am dit in die begroting van
die daaropvolgende jaar in te werk.

5.1 AANBEVELING

Die Sinode:

5.1.1 Vereensebwig horn met die begroting Van
1991/92.

5.1.2 Dra dit aan die Sinodale Fondsekommissie
op om die begrotings in die reses op te steb met
inagnerning van beshuite van die Sinodeoor in
korting of uitbreiding van werksaamhede en uit
gawes.

R22,88
14,00 %

R30,95
13,00%
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6. FINANSIëLE STATE

Die finansiële state het in die verlede meer as 50 blad
sye beslaan. Die Sinodale Kommissie het die aan
beveling van die Rasional iseringskommissie goedge
keur dat dit nie meer in die Agenda opgeneem sal
word nie. Die finansiële state van die Algemene
Fondse, die Pensioenfondse en die ouditeurs-verslae
word vir bespreking en kommentaar voorgelê aan die
Tydelike Fondsekommissie. Die verskillende state lé
egterwel ter insae in die Kerkkantoorvir enige lid van
die Sinode.

Indien iemand sou belangstel, sal dit selfs moontlik
wees om ‘n stel state vir ‘n periode van 24 uur tot sy
beskikking te stel.

7. EGGENOTEVERSEKERING

Volkskaspensioendienste het dit onlangs weer onder
die aandag van die kommissie gebring dat die leraars
van die ander twee pensioenfondse eggenotever
sekering ten opsigte van sterftevoordeie het.

In Transvaal en Vrystaat is die versekerde bedrae on
derskeidelik R50 000 en R80 000.

Vir dekking van R80 000 is die premie baie billik
naamlik R12,00 per maand wat deur die Ieraar self
betaal moet word. Die premie kan in die toekoms
beInvloed word deur verandering van die verseker
ingsbedrag en die eise-geskiedenis van die skema.
Die werking van ‘n eggenoteversekeringskema is
kortliks soos volg:

7.1 Lidmaatskap

Op die aanvangsdatum van die skema het Ieraars ‘n
opsie om by die skema aan te sluit, terwyl elkeen wat
na die aanvangsdatum by die pensioenfonds aan
sluit, verplig is om by die skema aan te sluit.

Om die skema in werking te stel, moet ongeveer 75 %
van die huidige lede van die pensioenfonds bereid
wees om in te skakel. Die moontlikheid is egter daar
dat afsonderlike sinodes kan inskakel indien die be
trokke leraars positief reageer.

7.2 Sterftevoordeel

7.2.1 By die dood van die eggenote van ‘n lid, is ‘n be-
drag van R80 000 betaalbaar.

7.2.2 Die versekering is van toepassing slegs op eg
genotes wat jonger as 65 jaar is.

7.2.3 Eggenoteversekering word gestaak:

- by die lid se dood, of
- by die eggenote so dood, of
- by egskeiding, of
- wanneer die lid ophou om ‘n lid van die pensioen
fonds te wees, of

- by die lid se aftrede, of

- by ontbinding van die skema,
watter gebeurtenis ookal eerste plaasvind.

7.3 Deelhebbende sinodes

Die aangeleentheid is op 1990-08-14 deur die ver
teenwoordigers van die sinodes wat deel hot aan die
pensioenfonds bespreek en besluit dat die verteen
woordigers die saak aan die onderskeie sinodes sal
voorlé. lndien die skema genoegsame steun ont
yang, sal dit vanaf April 1992 geimplementeer word.

7.4 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit:

7.4.1 dat eggenoteversekering vir alle Ieraars van
die NG Kerk in SA vanaf 1992-04-01 verpligtend
sal wees.

7.4.2 dat huidige Ieraars wat nie aan die skema
deel wil he nie, die reg het om hulle skriftelik voor
1991-12-31, aan die skema te onttrek.

8. SALARISSE EN REISKOSTE

Die kommissie het elke jaar besonderhede in ver
band met die verhoging van salarisse en reiskoste na
aanleiding van die aanbevelings van die AKF aan ge
meentes voorgelê.

8.1 Salarisse

Ten opsigte van die salarisse het die kommissie na
aanleiding van Bep. 13.1 van die standpunt uitgegaan
dat die aanbeveling van die AKF verpligtend vir die
NG Kerk in SA is.

8.2 Reiskoste

Ten opsigte van die motor- en reistoelae het die kom
missie oor at die jare van die standpunt uitgegaan dat
dit nie ‘n bindende aanbeveling is nie aangesien daar
nie ‘n soortgelyke ondubbelsinnige bepaling oor die
reiskoste as oor die salaris is nie. Daarom het die
kommissie in die verlede as gevolg van ‘n ver
skeidenheid faktore die aanbevole toelae ‘n bietjie af
geskaal.

In die jongste tyd het sommige predikante hulle on
tevredenheid oor hierdie patroon uitgespreek en
geargumenteer dat dit onbillike benadeling van predi
kante in die NG Kerk in SA meebring. Die kommissie
het derhalwe advies by die Permanente Regskom
missie ingewin. Die advies lui soos volg: ‘Dat die
Kommissie van Toesig en Kontrole die reistoelaag
vasstel volgens die aanbevelings van die AKF. Dit is
in ooreenstemming met die gees van die Algemene
Sinode se besluite waarvolgens die sinodes versoek
word om die beginsel van eenvormigheid as beleid te
aanvaar.”

In die hg van die advies van die Regskommissie het
die kommissie vir 1991/92 die aanbeveling van die
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AKF, as die tarief vir die NG Kerk in SA aan kerkrade
deurgegee met dien verstande dat daar in buiten
gewone omstandighede differensiasie mag wees vir
gemeentes waar daar minder of meer as 18 000 km
per jaar deur die predikant in belang van die ge
meente gery is. Die aanbeveling van die AKF bty
egter steeds die basis vir berekening.

8.3 AANBEVELING

Die Sinode besluit:

8.3.1 dat die reiskoste betaal aan ‘n gemeente
predikant in ooreenstemming sat woes met die
aanbeveling van die AKF.

8.3.2 dat differensiasie wet mag geskied waar
minder of meer as 18 000 km per jaar in belang
van die gemeente gery word met dien verstande
dat die aanbeveling van die AKF as basis van be
rekening gebruik word.

8.4 Differensiasie in salarisskaal

8.4.1 Die ad hoc-kommissie, wat die AKF adviseer
oor die salarisskaat vir predikante, het na deeglike on
dersoek tot die gevolgtrekking gekom dat aandag
gegee moet word aan die moontlikheid van meer as
een salarisskaal vir predikante.

8.4.2 Feit is dat terwyt dit die ideaal is dat die sataris
van predikante so na as moontlik diesetfde moet
wees (eenvormig), dit in die praktyk tog nie die gevat
is nie.

Gemeentes se vermoëns verskil. Terwyt sommige
gemeentes meer as die aanbevote skaal betaal, be
taat ander met instemming van die pr,ecUkant minder
omdat die gemeente in ‘n bestaanskrisis verkeer en
net nie die aanbevote skaal kan betaat nie.

Die lidmaat-tading per predikant verskit. Sommige
gemeentes kan nie meerdere bediening bekostig nie
hoewel die lidmatetat dit regverdig. Hulle kompen
seer dan tot ‘n mate deur hut predikant se sataris ‘n
bietjie te verhoog.

Die werkslading en verantwoordetikheid van predi
kante verskil ook soms aansienlik as gevoig van ‘n
verskeidenheid van faktore.

8.4.3 Na ‘n diepgaande ondersoek het die ad hoc
kommissie tot die gevotgtrekking gekom dat hierdie
probteem net op een manier opgelos kan word
naamlik om die moontlikheid van differensiasie in die
salarisskaat in te bou. Deur dit te doen kan die prak
tyk wat wet bestaan, georden word sodat die verskille
slegs matig sal wees en nie buitensporig nie.

8.4.4 Die totaat ntiWe konsep sal meebring dat die
AKF etke jaar 3 skate aanbied:

- ‘n ideate- of mediaan-skaal wat in die meeste ge
valle gebruik sat word.
- ‘n laer’ skaal

- ‘n “hoer skaal

Gemeentes wat as gevoig van omstandighede nie die
mediaanskaal kan of wit betaal nie, krydan leiding oor
alternatiewe skate wat gebruik mag word.

8.4.5 Hierdie rigtyne taat ‘n mate van variasie toe met
dien verstande:

8.4.5.1 dat die pensioenvoordele en -verpligtinge
ooreenkomstig die !‘ideate-~ of ñ~ediaan-skaal
bóreken word.

8.4.5.2 dat die “laer” skaal ‘n harde riglyn is waarvan
gemeentes nie mag afwyk sonder toestemming van
die Ring nie.

8.4.5.3 dat die “hoer” skaal ‘n sagterigtyn sat wees
wat slegs by wyse van uitsondering sat getd vir ge
meentes wat finansieet daartoe in staat is en van men
ing is dat die werkstading van hut predikant(e) dit reg
verdig.

8.4.5.4 dat indien die “hoer” skaat betaal word, ge
meentes alle ander ekstra betatings moet afskaf of in
die hoer skaat moet konsotideer.

8.4.5.5 dat gemeentes daarteen moet waak om nie
die hoer skaal te oorskry nie, maar hewer betrokke
moet raak by ander gemeentes binne rings- of sino
dale verband wat nie eens in staat is om hut predi
kant(e) op die “laer’ skaal te besotdig nie.

8.4.6 Ofskoon die AKF begrip gehad het vir die aan
beveling van die ad hoc-kommissie, is gevoet dat vir
die huidige nie afgewyk moet word van die best uit van
die Atgemene Sinode in 1982 insake ‘n eenvormige
salarisskaal vir predikante nie.

Die AKF het egter aan die ad hoc-kommissie opdrag
gegee om verder aan die gedagte te werk en verteen
woordigers van sinodes gevra om die gedagte vir
oorweging aan die sinodes voor te lé. Indien sinodes
meriete in die gedagte sien, kan dit voor die votgende
vergadering van die Atgemene Sinode gebring word.

9. AMPTENARE PENSIOENFONDS

9.1 tnskaketing SKDB-fonds

Die inskaketing van die SKDB-fonds by die Ampte
nare Pensioenfonds het op 1987-10-01 ptaasgevind.
Met dankbaarheid kan ons getuig dat die inskakeling
baie glad vertoop het en dat ons uitstekende same
werking van die SKDB. en sy personeel ontvang. Tot
op datum is dit ‘n baiegetukkige “huwelik” en daar is
geen rede waarom dit.nie so kan bly nie.

9,2 Stand van die fonds

Die fonds het gedurende die reses pragtig gegroei.
Op 31 Desember 1986 was die boekwaarde van die
Fonds R 6 301 256 en op 31 Desember 1990 was dit
R 27317592- ‘n groeivan R 21 016336 of333,5 %.
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Ten einde hierdie groei in perspektief te plaas, moet
in gedagte gehou word dat die bates van die
SKDB-fonds met ‘n markwaarde van R 9 370 432 op
1987-10-01 in die Amptenare Pensioenfonds in
geneem is. Vanaf genoemde datum bet hierdie
markwaarde die boekwaarde van die ex-SKDB-kom
ponent geword. Op 31 Desember 1986 was die
markwaarde R 9 432 787 en op 31 Desember 1990
wasditR384l7 195 -‘ngroeivanR289844o8of
307,3 %.

9.3 Aktiewe lede

Die aktiewe lede op 1986-01-01 was 126 (46 manlike-
en 80 vroulike lede) terwyl dit op 1991-01-01 gestyg
het tot 1608 lede (101 manlike- en 1507 vroulike lede).

9.4 Pensioentrekkers

Op 1986-01-01 was daar 55 pensioentrekkers terwyl
daar tans 104 is. Die totale bedrag van hierdie pen
sloene beloop tans R 477 931,20 per jaar. Pensioen
verhogings is soos volg toegestaan:

9.5 Befondsingsvlak

Met die jongste waardering soos op 1988-12-31 was
die befondsingsvlak voor verbetering van voordele,
139 % en na verbetering van voordele - 126 %.

9.6 Voordele

Hieronder voig ‘n opsomming van die voordele van
die Fonds:

Normale aftree ouderdom
(NAO)
Mans 65
Dames 60 tot 65

Aftreevoordele
Pensioenskaal per jaar diens 3 % (1 ste 10 jr)

2 % (volgende

Kommutasie van pensioen
(Kontantbedrag) per Ri p.j.
pensioen

diensjare)

Vroeë aftrede 10 Jr voor NAO
(Na 10 Jr diens) -

0,25 %vermindering
per maand

Dood na aftrede
Waarborgtermyn 5 Jr

Weduweepensloen as % van
voIle pensioen 50 %

Dood voor aftrede
Enkelbedrag 2 x jaarlikse salaris

Weduweepensloen 50 % van pensioenge
wende salaris by dood

Kind erpensioen 10 % van salaris
(Maks 3 kinders)

Ongeskiktheidsvoordele 67,5 % van salaris

Diensverlatingsvoordele Terugbetaling van
ledebydraes plus
rente teen 7,5 % p.j.

10. PREDIKANTE- EN WEDUWEEPENSIOEN
FONDS

10.1 Groepversekering (Acta H 156)

Die kommissie is deur die Sinode (1987) versoek om
toe te sien dat die voordele ten opsigte van beroeps
geskiktheid, watdie Groepskemavir predikante bled,
spesifiek vir ele beroep sal geld.

Die SANLAM-Groepversekeringskema bied dekking
aan ‘n lid van die Pensioenfonds indien hy totaal en
permanent ongeskik sou raak om sy gereelde beroep
of ‘n beroep wat met sy opvoeding, opleiding of
ervaring verband hou, uit te oefen.

Die saak is te berde gebring by die Gesamentlike
Pensioenfondse Komitee wat bevind het:

10.1.1 dat die huidige omskrywing nog nooit in die
verlede die oorsaak van die weiering van ‘n eis was
nie.

10.1.2 dat die wysiging soos voorgestel, ‘n aansien
like verhoging van 32,5 % in die premie sal meebring.

Die saak is ook deur die verteenwoordigers van die
deelhebbende sinodes aan die Predikante- en Wedu
weepensloenfonds van die NG Kerk in SA bespreek
en die bevinding was dat daar algemene tevreden
held met die huidige voordele is.

10.1.3 AANBEVELING

Die Sinode besluit om met die huidige voordele te
vo!staan.

April 1986
April 1987
April 1988
April 1989
April 1990
April 1991

- 7,5 %
- 7,5 %
- 7,5 %
- 12,0 %
- 14,0 %
- 10,0 %

VOORDEELSTRUKTUUR
VANAF 1989-01-01

AMPTENARE
PENSIOENFONDS

Op ouderdom 65:
R11,00

-Op ouderdom 60:
R12,00
(Faktore ongeag
geslag - Maks.
een-derde)
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10.2 Onderhandelinge NG Sendllngkerk (Agenda
688 Acta H 157)

10.2.1 Bethar Pensioenfonds

In 1986 hetdi~ Sinódé van die Nc~Sendingkerk be
sluitom ‘n ele pensioenfonds vir sy leraars te stig. Die
Beihar Pensloenfonds van die NG Sendingkerk het
op 1 September1988 amptelik in werking getree.

10.2.2 Samesprekings N G Sendingkerk

Verskeie samesprekings is met verteenwoordigers
van die NG Sendingkerk gehou ten einde wee te vind
om die belange van die betrokkenes die beste te dien.
In hierdie verband kan getuig word van uitstekende
samewerking van die kant van die Saakgelastigde
van die NG Sendingkerk en die Aktuaris. In die sa
mesprekings moes aan verskeie netelige probleme
aandag gegee word

10.2.3 Kansellasie gemeente~aandele/uitskakeIing
van predikante

Die kómmissie moes in belang van die Fonds óptree
waar gemeentes en leraars oor ‘n lang periode nie
hulle verpligtinge nagekom het nie.

Waar gemeentes en Ieraars vir minstens 18 maande
geen gelde by die Fonds inbetaal het nie en ook nie
in korrespondensie met die Fonds getree het oordie
behoud van hulle aandele nie, is daartoe oorgegaan
om die kontrakte van hierdie gemeentes en Ieraars
met die Fonds as vervaNe te beskou en die aandele
te kanselleer. Altesaam 72 gemeente-aandele is op
hierdie wyse gekanselleer. Die betrokke leraars se
eie bydraes is terugbetaal na aftrekking van die ge
deelte wat aangewend is vir die betaling van groeps
versekeringspremies. pie lidmaatskap van 79 Ieraars
is op hierdie wyse gekanselleer.

10.2.4 Uitwissing van skuld

Verskeie leraars het groot bedrae geld aan die Fonds
geskuld. Qok dit moes gehanteer word.

Op 1988-01-01 het die FOnds oorgeskakel na ‘n for
mulére basis met individuelepakkette vir at die lede.
Dit het die deur daarvoor geopen dat tank uitstaande
skulde vir persoonlike ledebydraes afgeskrywe kan
word teen ‘n gelykwaardige vermindering in die pen
sioengewende diensjare van die betrokke lede. Dit is
aanvaarbaar omdat die lede voordele ingeboet het
slegs tot die mate waarin hulle self in gebreke gebly
het om die voorgeskrewe inbetalings in die Fonds te
maak.

10.2.5 Afsluiting van aandele

In ‘n stadium toe die gevaar bestaan het dat die
probleme rakende die groot bedrag van die uit
staande skulde die voortgang met die loodsing van
die Belhar Pensloenfonds en die oorplasing van aan
dele na hierdie Fonds ten voIle sou blokkeer, is indrin
gende onderhandelinge met die Aktuaris en die Trus

tees van die Beihar Fonds gevoer. ‘n Oplossing is ge
vind in die volgende tussentydse reeling:

Wanneer ‘n gemeente by die Bethar Pensioenfonds
inskakel, word die voordeel in die Predikante- en We
duweepensioenfonds afgesiuit en die betrokkê le
raar(s) se diensjare in die Predikante- en Wedu
weepensioenfonds bevries. Vanaf die datum van in
skakeling by die Belhar Pensioenfonds, wordverdere
kontribusies en ledebydraes nie meer gehef nie.
Rentes word nog bygevoeg op uitstaande skulde
terwyl die inbetaalde gelde rentedraend is. Gemeen- V

tes kan voortgaan met die delging van die uitstaande
skulde. Die Fonds behou sy verpligtings ten.Vopsigte
van die voordele van die betrokke leraars. V V

Op 1991 -05-31 was 49 lede se belang in die Fonds
bevries. Volgens berekeninge deur die Aktuaris was
die totale waarde van hierdie bevriesde belang op ge
noemde datum Ra664~OO. ~V~V

10.2.6 Vakante Ieraarsposte V

Anders as in die geval van die Belhar Pensioenfonds
bepaal die Reglemente van die Predikante- en Wedu
weepensioenfonds dat gemeentes met vakante le- V

raarsposte tydens vakatures moet voortgaan met die
betaling van kontribusiegeld. V V

As gevolg van die feit dat verskeie Sendinggemeen
tes oor baiejare vakant is en sommige miskien nooit
weer sal kan beroep nie, is besef dat ons adVministra
tief besig is om ‘n groot papierskuld op te bou son
der enige redelike verwagting om die geld te kry. Die
Komrnissie van Toesig en Kontrole het derhalwe b~
sluit om die aandelevan sodanige gemeentes te kan~
selteer en ‘n gedeelte van die uitstaande skulde af te
skr~4.

10.2.7 Oorblywende tede

Op 1990-12-31 was daar 52 leraarsVVwat verkies het
om lede van die Predikante- en Weduweepensioen
fonds te bly. Hulle het ook onderneem om hut ver-.
pligtinge getrou na te kom..

10.2.8 Afhandeling

Die Kommissie van Toesig en Kontrole het van die
begin af die standpunt ingeneemciat geen betaling
van die oordragwaarde kan geskied sonder af
trekking van die uitstaande skuld ten opsigte. van Ier
aars en gemeentes wat na die Bethar Pensioenfonds
verskuifnie. V

Die Sinode van die NG Sendingkerk (1990) het ver
antwoordelikheid vir die uitstaande gemeenteskuld
aanvaar terwyl die uitstaande ledeskuld van elke lid
se bevriesde belang afgetrek kan word.

Op 1991-05-31 was die skuld, wat van die oordrag
waarde verhaal kan word, soos volg:



TOESIG EN KONTROLE -146- Al 7

Skuld ten opsigte van 49 lede met bevriesde belange:

- Ledeskuld
- Kontribusieskuld
* Skuld t.o.v vakante gemeentes

(een-derde van R392 311,77)
Totaal

* Ten einde die oordragaksie af te handel het die
kommissie homselt bereid verklaar om as ‘n weiwil
lendheidsgebaar twee-derdes van hierdie skuldkom
ponent af te skryf.

Dit is vir die kommissie baie aangenaam om te kan
rapporteer dat op 1991-06-01 die restant van die oar
dragwaarde ten bedrae van R 3 006 841,33 aan die
Beiharlonds van die NG Sendingkerk oorbetaal is.

10.2.9 AANBEVELING

Die Sinode:

10.2.9.1 Betuig sy dank teenoor al die be
trokkenes dat die onderhandelInge met die NG
Sendingkerk insake die betahng van die oordrag
waarde ten opsigte van die lede wat na die Beihar
Pensloenfonds oorgegaan het, afgehandel is.

10.2.9.2 Wens die NG Sendingkerk geluk met die
oprigting van ‘n eie pensloenfonds vir haar le
raars en bid dat die seen van die Here op die on
derneming mag rus.

10.3 Reglementswysiginge

10.3.1 Verskeie wysiginge moes na gelang van om
standighede in die Reglement aangebring word.

10.3.1.1 Artikels 11.4 en 12.7 is verander am voor
siening te maak vir die Belhar Pensioenfonds van die
NG Sendingkerk.

11.4 Beëindiging van lidmaatskap

Die volgende woorde word bygevoeg:

wanneer hy vir lidmaatskap van die Belhar Pen
sioenfonds vir leraars van die Nederduitse Gerefor
meerde Sendingkerk in Suid-Afrika kwalifiseer.”

12.7 Oordragte na ander fondse

Die volgende woorde word bygevoeg:

“In die geval van ‘n predikant wie se lidmaatskap
staak omrede die Lid vir lidmaatskap van die Belhar
Pensioenfonds vir Leraars van die Nederduitse Gere
formeerde Sendingkerk in Suid-Afrika kwaiifiseer, sal
‘n oordragwaarde wat volgens ‘n aktuariële tabel be
paal word, na die genoemde fonds oorgedra word.

in enige ander geval van ‘n Lid wat skriftelik sodanig
versoek, is die Fonds by magte om ‘n bedrag wat die
Lid by staking van lidmaatskap ingevolge kiousule 17
toekom, ten behoewe van die Lid aan ‘n ander

goedgekeurde pensioenfonds of aan ‘n uittredings
annuIteitsfonds oor te dra.

10.3.1.2 Artikel 14.5 is verander ten einde die enkel
bed rag by sterfte te verhoog na 2 maal die lid se pen
sioengewende salaris.

10.3.1.3 Artikel 16.3 is uitgebrei om voorsiening te
maak vir die hantering van die oordragwaarde van
leraars wat vanaf staatspensioenfondse terugkeer na
die Predikantefonds.

Indien die bepalings van klousule 15.1 op die be
trokke Leraar van toepassing sou gewees het indien
hy ‘n Lid was gedurende die tydperk wat hy lid was
van die Regeringsdienspensioenfonds of van die
Pensioenfonds vir Geassosieerde Inrigtings of van
die Statutére lnstellingspensioenfonds van SWA, sal
hierdie oordragwaarde as minstens voldoende geag
word am die bepalings van klousule 15.1 ten opsigte
van die Lid toe te pas asof hy Lid van die Fonds was
vir die voile ononderbroke tydperk waartydens hy lid
maatskap van die Fonds of van bogenoemde fondse
geniet het.

lndien die oordragwaarde meer as voldoende is om
die bepalings van klousule 15.1 toepasiik te maak, sal
enige oorblywende bedrag na sodanige voorsiening
in oorleg met die Aktuaris onder die Fonds aange
wend word om voordele wat ingevolge die Fonds aan
die Lid en/of sy Afhanklikes betaaibaar sal word te
verhoog.

10.3.1.4 Artikel 17.2 en 17.3 is verander om in lyn te
kom met die Reglemente van Transvaal en die OVS
deur die grasietydperk te verminder na ses maande.

10.3.1.5 Artikel 11.2 is verander om voorsiening te
maak vir proponente in permanente diens van deel
hebbers.

10.3.1.6 Artikel 13 en 14 insake Pensloenvoordele.
Die Reglement is gewysig am pensioenvoordele te
verbeter.

13.1 Pensioenskaal
Dit verhoog van 1,5 % tot 1,7 % op ouderdom 60 en
van 2,0 % tot 2,2 % op ouderdom 65.

14.1 Weduweepensioen by sterife voor aftrede
Dit verhoog van 30 % tot 40 % van die lid se pensioen
gewende salaris soos op die datum van sterfte.

14.2 Weduweepensloen by stertte van ‘n Pension
aris
Dit verhoog van 60 % tot 70% van die pensioen van
‘n pensionaris.

14.3 Kindertoelaes
Dit verhoog van 15 % tot 20 % van die weduweepen
sioen.

10.3.1.7 Artikel 2- Woordbepalings

R 375 159,34
R 141 228,74
R 130 770,59

R 647 158.67

Die omskrywing van Athanklike word met ‘n nuwe
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definisie vervang en die omskrywings van Begun
tigde” en ‘Benoemde’ word bygevoeg.

Artikel 20.4 Bétaling van voordele word met nuwe
bewoording vervang.

Hierdie wysigings het noodsaaklik geword omdat
daar verandering in die omskrywing van ‘n afhanklike
in Artikel 37 C van die Wet op Pensioenfondse aange
bring is.

10.3.1.8 Artikel 20.7.2 - Reg van Wysiging van
Reglement word vervang om die reg van die Kom
missie om die Reglement te verander met versiag aan
die Sinode, duideliker te stel.

l0.3.l.9Artikel 11.3.4 Hertoetrede na Colloquium
Doctum word vervang om dit duidelik te stel dat vo
rige diens nie erken word nie.

AANBEVELING

Die Sinode bekragtig die wysigings.

10.4 Verandering in Bepalinge (Sinode 1987 Agen
da7Ol,ActaH 158)

By die vergadering van die verteenwoordigers van
die Deelhebbende Sinodes aan die Pensioenfonds
op 1990-08-14 is die besluit van die Sinode onder
skryI en is die Saakgelastigdes van die verskillende
deelhebbende sinodes gevra om toe te sien dat hul
sinodes die volgende invoeging in die Bepalinge
goedkeur:

~Pensioen
Jaarvanaftrede fonds

10.5.2 Befondsing

Die Versterkingsfonds het met uitbetalings begin
binne ‘n paar maande nadat dit ingestel is. Die Ver
sterkingsfonds het derhaiwe van die begin at langter
myn verpligtinge aanvaar waarvoor nog geen fondse
beskikbaar was nie.

Verhogings wat eenmaal toegestaan is, sowel as
daaropvolgende verhogings duur voort totdat die be
trokkenes oorlede is en kan nooit langs die pad ge
staak word nie. In terme van geld beteken dit dat die
huidige verpligtinge van die Versterkingsfonds reeds

10.4.1 dat ‘n leraar nie bevestig kan word as sy pen
sioenverpligtinge nie in orde is nie.

10.4.2 dat ‘n gemeente nie ken beroep as sy kontribu
sieverpligtinge nie in orde is nie.

AANBEVELING

Die Sinode keur die betrokke bepalinge soos voorbe
rel deur die Regskommissie goed.

10.5 Versterkingsfonds

10.5.1 Funksie

Tans dien die Versterkingsfonds ‘n baie belangrike
doel. Terwyl die Fondse van Transvaal en die Vry
staat jaarliks verhogings toestaan tot die mate wat die
beleggings van die Fondse meer as 7,5 % verdien,
kan ons Fonds slegs verhogings toestaan tot die
mate wat dit meer as 9,5 % verdien omdat die Fonds
van die begin af anders gestruktureer was.

Die Versterkingsfonds maak dit moontlik om die ver
skil te oorbrug deurdat hierdie Fondsaan pensiona
risse van deelhebbende sinodeswat na 1987-12-31
afgetree het, die addisionele 2 % toéken.

Dit is egter veral die ouer pensionarisse wat aansien
like voordele uit die Versterkingsfonds put. Dit blyk
duidelik uit die onderstaande tabel, wat besonder
hede gee van die pensioen van persone wat afgetree
het voordat die Fonds na ‘n formulêre fonds omge
skakel is.

Totale
pensioen
per jaar

R18-miljoen beloop en tans nog nie 50 % befonds is
nie.

10.5.3 Toekoms

Die konsolidasie van die Versterkingsfonds met die
Predikante- en Weduweepehsioenfonds is in hierdie
stadium nie aan te beveel nie om die volgende redes:

10.5.3.1 lndien die twee fondse gekonsolideer word,
sal die totale bates aan die beleggingsriglyne van die
Registrateur van Pensioene onderhewig wees, wat
die optimalisering van die beleggingsopbrengs dor

Versterkings
fonds

- 1975
1976-1979
1980
01.01.81 - 31.03.82
01 .04.82 -31 .03.83
01.04.83 - 31.03.84
01.04.84 - 31.03.85
01.04.85 - 31.03.86
01.04.86 - 31.03.87
01.04.87-31 .12.87

R14400 R9600 R24000
R15600 R8400 R24000
R16 800 R7200 R24 000
R18 000 R6000 R24 000
R19800 R4200 R24000
R21 600 R2 400 R24 000
R22 800 R2 160 R24 960
R24 000 Ri 800 R25 800
R25 200 Ri 440 R26 640
R26 040 Ri 200 R27 240
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die langtermyn nadelig kan bemnvloed. Tans is die
Versterkingsfonds nie deur die riglyne gebind nie.

10.5.3.2 Die pensionarisse van die NG Sendingkerk
deel nie in die betalings uit die Versterkingsfonds nie
en ander pensionarisse, wat die NG Kerk verlaat het,
ontvang ook geen verdere verhogings uit die Verster
kingsfonds nie. Dit is administratief makliker om hier
die patroon te voig as die twee fondse afsonderlik ge
hanteer word.

10.5.4 Wyse van betaling

Alhoewel konsolidering van die twee Fondse in hier
die stadium onwenslik is, is dit tog moontlik om die
invordering van premies te vereenvoudig indien ge
meentes die maandelikse kontribusie en die Versterk
ingsfondspremie in een bedrag direk aan die Pen
sioenfonds oorbetaal. Ontvangstes kan dan intern
verdeel word. Die gesamentlike hantering van die
twee premies en die maandelikse betaling daarvan
sal noodwendig ‘n besparing wat aan gemeentes
deurgegee kan word, meebring. Hierdie besparing is
moontlik omdat administrasiekoste so verminder en
renteverliese as gevolg van agterstallige bydraes tot
die Versterkingsfonds tot ‘n baie groot mate uitge
skakel sal word.

Ongelukkig het die NG Kerk in Qos-Kaapland die ver
pligting tot die Versterkingsfonds op die begroting

geplaas en word dit as deel van die eweredige by
draes ingevorder. Dit bring mee dat die Sinode van
Oos-Kaap eers sy invorderingspatroon moet veran
der voordat die kombinasie van bydraes vir kon
tribusie en Versterkingsfonds geImplementeer kan
word.

10.5.5 AANBEVELING

Die Sinode besluit:

10.5.5.1 dat vir die huidige die Versterkingsfonds
nie met die Predikante- en Weduweepensioen
fonds gekonsolideer word nie.

10.5.5.2 dat die bydraes vir kontribusies en die
Versterkingsfonds vanaf 1992-04-01 gekombi
neer word en in die Kerkkantoor administratief
verdeel word.

10.6 Tussentydse waardering

Die laaste volledige waardering is gedoen soos op
1989-12-31. Ten einde te beskik oor jonger gege
wens vir rapport aan die Sinode en ook met die oog
op die bepaling van die oordragwaarde aan die Bel
har Pensioenfonds, is opdrag aan die Aktuaris gegee
om ‘n tussentydse waardering te doen. Hy doen
5005 volg verslag:

VERSLAG ~NSAKE D~E AKTUARIëLE WAARDER~NG VAN D~E PRED~KANTE-.
EN WEDUWEEPENSIOENFONDSVAN D~E NEDERDU~TSE GEREFORMEERDE
KERK ~N SU~D-AFRH(A soos op 31 DESEMBER 1990

AFDELING 1 INLEIDING

1.1 Ek is deur die Saakgelastigde versoek om ‘n Ak
tuariële Waardering van die Predikante- en Wedu
weepensioenfonds van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk in Suid-Afrika (hierna die Fonds ge
noem) soos op 31 Desember 1990 te doen.

1.2 Die doel van die Aktuariële Waardering is eerstens
om te bepaal of die bestaande bates van die Fonds
voldoende is om vir die verwagte verpligtinge ten op
sigte van voordele vir diens reeds gelewer op die
waarderingsdatum voorsiening te maak. In die
tweede plek word bepaal of die huidige bydraekoerse
deur die Lede en die Deelhebbers as voldoende be
skou word om alle voordele, soos bepaal in die Re
glement van die Fonds, te kan betaal wanneer nodig.

Die resultate van die waardering is ‘n beraming van
die koste van die voordele wat die Fonds bied, geba
seer op aannames ten opsigte van die verwagte on
dervinding van die Fonds, en beInvloed nie die werk
like koste van die voordele nie. Die werklike koste sal
deur die werklike ondervinding van die Fonds bepaal
word.

1.3 Hierdie is ‘n interim-waardering, en nie ‘n statutére
Aktuariële Waardering nie. Die vorige statutére Ak
tuariële Waardering van die Fonds is soos op 31 De
sember 1989 gedoen en het ‘n waarderingsperiode
van 3 jaar gedek.

Vir die doeleindes van die interim-waardering wat ‘n
waarderingsperiode van 1 jaar dek word ‘n volledige
ontleding van die waarderingsaannames nie gedoen
nie. Die waarderingsbasis wat by die vorige statutére
Aktuariële Waardering van die Fonds van toepassing
was, word gebruik met die voorbehoud dat dit waar
nodig aangepas word om vir enige strukturele veran
deringe wat gedurende die periode sedert die vorige
statutére Aktuariële Waardering van die Fonds plaas
gevind het, voorsiening te maak.

‘n Intensiewe ontleding van enige surplus of tekort
wat gedurende die waarderingsperiode onder die
Fonds mag ontstaan het, word ook nie gedoen nie.

AFDELING 2 BESONDERHEDE VAN DIE FONDS

2.1 Die ledetal van die Fonds het gedurende die waar
deringsperiode soos volg gewysig:
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Ledetal 31.12.89
+ Regstellings
+ Nuwe toetredes
+ Oorplasings in
-Aftredes
- Sterftes
- Bedankings
- Oorptasings uit
- Geskrap

Lede van
die Fonds

1 007
0

49
5

26

9
33

3

Afdeling Ill
Lede

22
2

Ledetal 31.12.90 986

Die 33 oorplasings uit hierbo sluit die besonderhede
in van 3 kapelane en dosente wat ingevolge ‘n
ooreenkoms met die Regeringsdienspensioenfonds
en die Pensioenfonds vir Geassosieerde lnrigtings na
die genoemde fondse oorgeplaas is. Verder is 16
lede hierby ingesluit wat ingevolge ‘n soortgelyke
ooreenkoms na die Belhar Pensioenfonds oorge
plaas is, met die verskil dat hierdie lede se opgelope
belang onder die Fonds bevries is en flog, tesame
met rente, na die Belhar Pensioenfonds oorgedra
moet word. Tydens die vorige Aktuariële Waardering
was daar reeds 33 lede ten opsigte waarvan voordele
onder die Fonds bevries is. Dit bring die totaal nou
op 49 lede te staan.

lnligting ten opsigte van 22 lede wat tans ongeskik is
en voordele vanuit die Bystandstonds ontvang is by
die bostaande ledetal ingesluit.

Die geweegde gemiddelde ouderdom van hierdie

Pensioenfonds

22

lede op die waarderingsdatum was 44,5 jaar, teenoor
44,6 jaar op die vorige waarderingsdatum.

2.2 Van die 986 lede van die Fonds hierbo genoem is
52 Sendingkerkleraars ten opsigte van wie geen kon
tribusies tot die afsonderlike Pensioenversterkings
fonds gemaak word nie en wat gevoiglik nie op pen
sioenverhogings uit die Pensioenversterkingsfonds
geregtig is nie. Tydens die vorige waardering van die
Fonds was daar 81 sodanige lede.

2.3 Op die waarderingsdatum was 501 persone op
pensioenbetalings onder die Fonds geregtig. Die to-
tale bedrag van hierdie pensioene beloop tans onge
veer R6,4-miljoen per jaar. Aanvullende pensioen
van ongeveer Rl-miljoen per jaar word verdervanuit
die Pensioenversterkingsfonds betaal.

2.4 Die aantal pensioenarisse het sedert die vorige
waardering van die Fonds soos voig gewysig

Afdeling Ill

Aantal 31.12.89
+ Nuwe pensioene
- Sterftes

Aantal 31 .12.90

Pensioenskaal

2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%

191 41
12 5

0

46

Spesiale kias
Kweekskoolaandele
16

0
0
0

0
0

0
0
0
2
0
0
0

Mans Weduwees Wese

215
26

9 7

232 196

2.5 ‘n Opsomming van die belangrikste voordele wat
deur die Fonds gebied word, word in Aanhangsel A
uiteengesit.

Die volgende wysigings is vanaf 1 April 1990 in die
Reels van die Fonds aangebring:

Die pensioenskaal by aftrede is soos volg gewysig:

Ouderdorn byaftredé

65
64
63
62
61

26
1
0

27

Die weduweepensioen by dood na aftrede is tot 70%
van die pensloen wat die lid voor afsterwe ontvang
het, verhoog.

Kommutasiefaktore is aangepas tot 10,0 en 11,0 by
aftrede op ouderdomme 65 jaar en 60 jaar onder
skeidelik.

Wed uweepensioene by sterfte voor attrede is tot 40%
van maksimum traktement (insluitend diensbonus)
verhoog terwyl kinderpensloene verhoog is tot 20%
van die weduweepensioen.

Vanaf 1 April 1991 is die ongeskiktheidsinkomste
voordele wat ingevolge die afsonderlike Bystands
fonds gebied word, van 50% na 60% van die maksi
mum traktement (insluitend diensbonus) verhoog.

60 1,7%
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Die koste-effek van hierdie verbetering is reeds by die
resultate in hierdie versiag in berekening gebring.

Sover my kennis strek, het daar sedert die vorige
waarderingsdatum geen ander veranderinge in die
Fonds plaasgevind wat die finansiële stand van die
Fonds wesenlik beInvloed het nie.

2.6 Op 1 April 1990 is ‘n pensioenverhoging van 8%
op pensioene wat vanuit die Fonds betaalbaar is toe
gestaan. ‘n Verhoging is ook vanuit die Pensioen
versterkingsfonds aan geregtigde lede toegestaan
sodat die totale verhoging ten opsigte van hierdie
persone 11,8% beloop het. Persone wie se pensloen

Balans van Fonds op 31 Desember 1989

voor 1 Januarie 1988 ‘n aanvang geneem het, het ‘n
verdere 10% verhoging vanuit die Fonds ontvang
terwyl ‘n verhoging van 5% toegestaan is aah per
sone wie se pensioen op of na 1 Januarie 1988 ‘n
aanvang geneem het.

Die pensioene betaalbaar ten opsigte van lede van
die Cu Wed uweefonds is tot R70 per maand verhoog.

AFDELING 3 BESONDERHEDE VAN BATES

3.1 Volgens die finansiële state van die Fonds het die
bates gedurende die afgelope jaar met R12 192 540
toegeneem soos voig:

R 85513773

lnkomste
Beleggingsinkomste ontvang
Kontribusies en bydraes
Oordragwaardes ontvang
Wins met verkoop van aandele
Ander inkomste

Enkelbedragvoordele by aftrede en sterfte
Pensioene betaal
Diensverlatingsvoordele
Cord ragwaardes betaal
Administrasiekoste
Kontribusies oorgedra na Bystandsfonds
Waarde van beleggings afgeskryf

R 7115006
R 9510890
R 270222
R 8219902
R 113285

R 3854034
R 5 933 822
R 228 865
R 657679
R 504 534
R 500 036
R 1357795

R 25 229 305

R 13036765

Balans van Fonds op 31 Desember 1990

3.2 Gebaseer op die markwaarde van die bates is ge
clurende die huidige waarderingsperiode ‘n beleg
gingsopbrengs van 6,7% per jaar, jaarliks saamges
teld op die bates van die Fonds behaal teenoor ‘n op
brengs van 26,3% per jaar gedurende die vorige
waarderingsperiode.

R 97706313

Die gemiddelde opbrengs gedurende die afgelope 4
jaar het 21,2% per jaar, jaarliks saamgesteld beloop.

3.3 Op die waarderingsdatum was die boekwaarde
en die markwaardesamestellings van die bates van
die Fonds soos voTg:

Aandele
Effekte
Vaste eiendom
Vaste en Korttermyndeposito’s
Deposito Administrasiepolisse
Lenings
Agterstallige bydraes
Netto bedryfsbates

Totaal

Boekwaarde
R’OOO

R 46 872
R 7377
R 20 366
R 7580
R 13 336
R 848
R 472
R 855

R 97 706

Boekwaarde
Persentasie

48,0%
7,6%

20,8%
7,7%
13,6%
0,9%
0,5%
0,9%

100 ,0%

Markwaarde
R’OOO

R 117793
R 8159
R 27230
R 7580
R 23217
R 848
R 472
R 855

R 186 154

Markwaarde
Persentasie

63,3%
4,4%
14,6%
4,0%
12,4%
0,5%
0,3%
0,5%

100,0%

Thebelegging

AFDEUNG 4 BASIS VAN BEREKENING

4.1 Ten einde die finansiële stand van die Fonds soos
op 31 Desember 1990 te bepaal het ek ‘n waarde ge

plaas op die verwagte toekomstige verpligtinge van
die Fonds, asook die toekomstige middele waaroor
die Fonds na verwagting sal beskik.
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4.2 Vir die doeleindes van my berekeninge het ek ge
bruik gemaak van inhigting omtrent lede van die
Fonds wat deur die Saakgelastigde van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika aan myver
skaf is. Ek het my sover dit prakties moontlik was,
vergewis van die akkuraatheid van die iniigting en is
tevrede met die gegewens wat aan my verskaf is.

4.3 Die huidige waarde van verpligtinge en bydraes is
bereken vir aile lede van die Fonds soos op die waar
deringsdatum en strek oor hulle voile verwagte lid
maatskap van die Fonds. Vir die berekening van die
huidige waarde van verpiigtinge en bydraes is aan
names gemaak omtrent die verwagte ondervinding
van die Fonds ten opsigte van sterttes, verhogings in
die traktementskaai, ad ministrasiekoste asook die
verwagte beleggingsopbrengs op die bates van die
Fonds. Die waarderingsaannames wat ek vir my be
rekeninge gebruik het, is dieselfde as wat ek tydens
die vorige statutêre Aktuariële Waardering van die
Fonds gebruik het en word in Aanhangsei B uit
eengesit.

4,4 Die waarde wat op die bates van die Fonds ge
plaas word, moet bereken word op so ‘n wyse dat dit
met die basis waarvolgens die verpligtinge van die
Fonds bereken is, tred hou. Hierdie waarde word
verteenwoordig deur die verdiskonteerde waarde
van die verwagte beieggingsinkomste wat op die
bates van die Fonds behaai sal word, met inagne
ming van die risiko verbonde aan elke belegging, en
met voidoende voorsiening vir toekomstige
fi uktuasies in die beskikbare herbeieggingskoers.

4.5 Ek is van mening dat die markwaarde van die
bates, aangepas op so ‘n wyse dat die effek van enige
korttermynfiuktuasies daarop uitgeskakel word, die
toepaslike langtermynwaarde daarvan verteenwoor
dig.

Ten einde die effek van korttermynfluktuasies in die
markwaarde uit te skakel, het ek ‘n metode gevoig
waarvolgens die helfte van die verskil tussen die jaar
likse beieggingsopbrengs wat gedurende die waar
deringsperiode op die bates behaal is en die waarde
ringsrentekoers, as gevestigde groei in berekening
gebring word. Die waarde wat ek so bereken het,
bedra R175 488 000 en verteenwoordig ongeveer
94,2% van die ooreenstemmende markwaarde en
179,6% van die ooreenstemmende boekwaarde soos
op 31 Desember 1990.

4.6 Gebaseer op die bedrae hierbo genoem en met
inagneming van die waarde wat tydens die vorige
waardering op die bates van die Fonds gepiaas is, het
die Fonds gedurende die waarderingsperiode ‘n op
brengs van 19,4% per jaar op sy bates behaal, teen
oor die bruto opbrengskoers van 6,7% op ‘n mark
waardebasis soos in paragraaf 3.2 aangedui is. Ge
durende die vorige waarderingsperiode was die
ooreenstemmende opbrengste 27,8% en 26,3% on
derskeidelik.

4.7 Gebaseer op die waarderingsbasis en ander aan
names hierbo uiteengesit, is die verpiigtinge van die

Fonds vervolgens waardeer. Die resultate van my
berekeninge word in die volgende Afdeling uit
eengesit.

AFDELING 5 RESULTATE VAN WAARDERING

5.1 Verstreke diens

Verpligtinge ten opsigte van: (R’OOO)

Aftreevoordele
Bestaande pensioenbetalings
Afdeling ill - lede
Opgeiope belang van
voormalige iede*
Oorskot-oordragwaardes
Waarborgpremies

Minus waarde geplaas op bates R 175 488
Surplus ten opsigte van
verstreke diens R 13 571

Dit beteken dat die Fonds ten opsigte van verstreke
diens, nadat voorsiening gemaak is vir traktement
verhogings tot by die aftrede van elke lid, nou ‘n be
fondsingsvlak van 108,4% het, teenoor 118% tydens
die vorige waardering.

Die befondsingsvlak op die vorige waarderingsda
tum, met inagneming van die addisionele verpligtinge
ten opsigte van die voordeelwysigings soos in para
graaf 2.5 uiteengesit, het 102,2% beloop.

* 49 lede wat na die Belhar Pensioenfonds oorge
plaas is, maar ten opsigte van wie voordele gebaseer
op verstreke diens onder die Fonds bevries is.

5.2 Toekomstige diens

Beskikbare bydraes:

Ledebydraes as persentasie van
maksimum traktementkerf
Gemeentel Ike kontribusies
Totaai

Bydraekoers benodig ten opsigte van:

Aftreevoordeie 11,3%
Sterftevoordele
Ongeskiktheidsvoordele
Administrasiekoste ______

Totaai

Surplus ten opsigte van
toekomstige diens 1,6%

Hierdie surplus is nie ‘n wins nie, en sal siegs ‘n wins
wees indien die waarderingsaannames in die
toekoms bewaarheid sou word.

R 106 678
R 51 524
R 174

R 3247
R 137
R 157

Totaal R 161 917

7,2%
12.5%
19,7%

4,4%
1,4%
1,0%

18,1%
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5.3 Die resultatehièrbo~dui dus aan dat die Fonds
tans oor meér as voldoende bates beskik om sy ver
wagte verpligtige ten opsigte van verstreke diens na
te kom. Sover dit die posisie ten opsigte van
toekomstige ciiens betref, toon die resultate dat in
dien die huidige kontribusiekoers gehandhaaf sou
word, daar na verwagting ook meer as voldoende
fondse beskikbaar sal wees om vir die verwagte ver
pligtinge ten opsigte van toekomstige diens voorsien
ing te maak.

5.4 Ek sertifiseer dus dat die Fonds na my oordeel
tans in ‘n gesonde finansiële toestand verkeer.

5.5 In Afdeling 2 is reeds na die Pensioenverster
kingsfonds, waaraan alle Sinodes, uitsluitende die
NG Sendingkerk deel het, verwys.

My berekeninge hierbo is soos reeds genoem daarop
gebaseer dat pensioenverhogings in die toekoms
toegestaan kan word tot die mate waartoe die beleg
gingsopbrengs wat deur die Fonds behaal word, die
koers van 9,5% per jaar oorskry.

Ten einde die addisionele voorsiening vir pensioen
verhogings wat deur die bestaan van die Pensioen
versterkingsfonds geskep is, in perspektief te plaas,
het ek ‘n herberekening, gebaseer op die gekonsoli
deerde bates en verpligtinge van die Fonds en die
Pensioenversterkingsfonds gemaak. Vir die doelein
des van my berekeninge het ek ten opsigte van alle
huidige en toekomstige voordeelgeregtigdes onder
die Pensioenversterkingsfonds, van ‘n waarderings
rentekoers van 7,5% per jaar ten opsigte van die pen-
ode na uittrede van elke lid voorsiening gemaak,
teenoor die koers van 9,5% per jaar wat tot dusver an
dersyds gebruik is.

5.6 Die waarde wat ek vir die doeleindes van die Ak
tuariële Waardering op die bates van Pensioenver
sterkingsfonds geplaas het beloop R9 150 000, wat
tesame met die bates van die Fonds ‘n totale waarde
van nagenoeg Rl84 638 000 lewer.

Die resultate van my berekeninge word vervolgens
hieronder uiteengesit.

5.7 Verstreke diens

Verpligtinge ten opsigte van: (R’OOO)

Aktiewe lede
Bestaande pensioenbetalings
Ander verpligtinge
Totaal

Surplus ten opsigte van
verstreke diens R 284

Dit beteken dat die Fonds, met inbegrip van die bates
van die Pensioenversterkingsfonds en nadat voor
siening gemaak is virtraktementverhogings tot by die
aftrede van elke lid asookvirverhogings in pensioene

ten opsigte van väordéelgeregtigdes onder die Pen
sioenverstérkingsfonds tot die mate waartoe die be
leggingsopbrengs opdie totale bates van die Fonds
endie Pensioenversterkingsfonds die koers van 7,5%
per jaar oorskry, ‘n befondsingsvlak van 100,2% ten
opsigte van verstreke diens het teenoor ‘n befonds
ingsvlak van 108% op die vorige waardeningsdatum.
Die befondsingsvlak op die vorige waarderingsdatum
met inagneming van die addisionele verpligtinge as
gevolg van die voordeelwysigings soos in paragraaf
2.5 uiteengesit, het 94,5% beloop.

5.8 Toekomstige diens

Beskikbare bydraes:

Ledebydraes
Gemeentelike kontnibusies
tot die Fonds
Gemeentelike kontribusies
tot die Pensioenversterk

Surplus ten ôpsigte van
toekomstige diens 3,8%

5 9 Ek kan gevolghk sertifiseer dat die Fonds met in
begrip van die Pensioenversterkingsfonds, na my
oordeel tans in ‘n gesonde finansiële toestand ver
keer en dat pensioenverhogings oor die langtermyn
aan voordeelgeregtigdes onder die Pensioenverster
kingsfonds toegestaan sal kan word tot die mate
waartoe die beleggingsopbrengs wat op die gesa
mentlike bates van die Fonds en die Pensioenverster
kingsfonds behaal word, die koers van 7,5% per jaar
oorskry.

5.10 ,Indien die resultate hierbo vergelyk sou word
met die resultate wat tydens die vonige Aktuariële
Waardering ten opsigte van die Fonds en die Pen
sioenversterkingsfonds gesamentlik aangedui is,
nadat die effek van die geImplementeerde voor
deelwysigings op 1 April 1990 in ag geneem is, toon
dit dat die befondsingsvlak van 94,5% na 1002% yen
beter het, terwyl ten opsigte van tóekomstige diens
die surplusbydraekoers van 4,1% na 3,8% van die
maksimum traktement gedaal het.

Die verbetering van 5,7% in die befondsingsvlakkan.
grootliks daaraan toegeskryl word dat die maksimu,m
traktementkerf (insluitend diensbonus) gedurende
die waarderingspeniode met 13,2% verhoog het,
terwyl die beleggingsopbrengs wat gedurende die
selfde tydperk op die bates van die Fonds behaal is,
gebaseer op die waarde wat vir waardeningsdoelein
des op die bates geplaas is, 19,4% pen jaar beloop

7,2%

12,5%

39%
23,6%

ingsfonds
Totaal

Bydraekoers benodig ten opsigte van:

Aftreevoordele 12,3%
Ander voordele 6,5%
Administrasiekoste 1,0%
Totaal 19,8%

R 115801
R 64838
R 3715
R184354

Minus waarde geplaas op bates R 184 638
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het. Ingevoige die waarderingsaannames word aan
vaar dat die Fonds ‘n beieggingsopbrengs van 3%
per jaar hoer as die traktementverhogingskoers sal
kan handhaaf, en die werkilke verskii van 6,2% het tot
‘n verbetering van ongeveer 2,8% in die befondsings
viak gelei. Die surplus in die kontribusiekoers het ver
der gedurende die jaar tot ‘n ~erbetering in die po
sisie ten opsigte van verstreke diens ekwivalent aan
‘n styging van 1,3% in die befondsingsvlak gelei.

Die voile surpiusgedeelte wat tydens die vorige Ak
tuariële Waardering ten opsigte van aanvullende pen
sioenverhogings geallokeer is, is nog nie ten voile
aan die pensioenarisse toegedeei nie, en dit het ‘n
verhoging van 1,6% in die betondsingsvlak tot gevoig
gehad.

Sover dit die posisie ten opsigte van toekomstige
diens betref, het die surplus in die kontribusiekoers
van 4,1% na 3,8% van die maksimum traktement ge
daal, hoofsaaklik te wyte aan die verbetering ten op
sigte van die ongeskiktheidsinkomstevoordele wat
vanaf 1 April 1991 geImplementeer is.

5.11 In paragraaf 2.1 en 5.1 is verwys na 49 lede wat
na die Beihar Pensioenfonds oorgeplaas is en wie se
aandele onder die Fonds bevries is. Die verpligting
ten opsigte van die iede beloop R3 247 000 soos op
1 Januarie 1991 en moet nadat die skuld ten opsigte
van die Sendingkerkieraars hierteen verhaal is, te
same met rente tot die oorbetalingsdatum na die Bel
har Pensioenfonds oorgedra word.

5.12 Die markwaardesamesteIling van die bates soos
uiteengesit in paragraaf 3.3 voldoen steeds nie aan
die vereistes soos deur die Registrateur van Pen
sioenfondse neergelê nie. Die samesteiling van die
bates soos op 1 Januarie 1991 is wei nader aan die
neergelegde riglyne as wat die geval op 1 Januarie
1990 was. Met inbegrip van die Desposito Adminis
trasiepolisse word die maksimumperk ten opsigte
van aandele steeds oorskry teiwyl daar nog nie aan
die minimumperk ten opsigte van rentedraende be-
leggings voldoen word nie.

Ek is van mening dat die Fonds steeds daarna moet
street om oor die langtermyn so na as moontlik aan
die maksimumperk ten opsigte van aandele- en eieh
domsbeleggings te bly.

AFDELING 6 SAMEVATTING

Die hoofpunte van hierdie versiag kan soos voig op
gesom word:

6.1 Die resultate van my waardering toon dat ten op
sigte van verstreke diens daar tans ‘n surplus van
nagenoeg Ri 3,6-miljoen onder die Fonds bestaan,
en dat die befondsingsvlak 108,4% is.

6.2 Indien die huidige kontribusiekoers gehandhaaf
sou word, sal dit na verwagting meer as voidoende
fondse beskikbaar stel om vir die verpligtinge van die
Fonds ten opsigte van toekomstige diens voorsien
ing te maak.
6.3 Die resultate toon verder dat indieh daar ten op
sigte van voordeelgeregtigdes onder die Pensioen
versterkingsfonds voorsiening vir pensloenverho
gings gemaak word tot die mate waartoe die beleg
gingsopbrengs op die bates van die Fonds met inbe
grip van die bates van die Pensioenversterkingsfonds
die koers van 7,5% per jaar oorskry, daar steeds ten
opsigte van verstreke diens ‘n surplus van ongeveer
R300 000 onder die Fonds bestaan, met ‘n gevoiglike
befondsingsvlak van 100,2%. Die huidige kontribu
siekoers is ook sodanig dat meer as voldoende fond
se beskikbaar behoort te wees orn tot dieselfde mate
vir pensioenverhogings ten opsigte van voordele vir
toekomstige diens voorsiening te maak.

6.4 Ek sertifiseer dat die Fonds na my oordeel in ‘n
gesonde finansiële toestand verkeer.

C ERASMUS B.Sc. FJ.A.
In my hoedanigheid as Aktuaris in diens van PRISMA
AKTUARIëLE KONSULTANTE (EDMS) BEPERK

Pretoria
Maart 1991
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AANHANGSEL A OPSOMM~NG VAN VOORDELE

Maksimum traktement (insiuitend diensbonus) R59 150 per jaar (vanaf 1 April 1991).

TinA vnnrd~I Vnnrd~ld~fini~i~ Hiiidiric~ R~ndw~rth~

1. Aftreevoordele

Voile pensloen op ouderdom 65 Jr

Voile pensioen op ouderdom 60 Jr

OF
Kommutasie op ouderdom 65 Jr

Kommutasie op ouderdom 60 Jr

Restant pensioen op ouderdom 65 Jr

Restant pensioen op ouderdom 60 Jr

2. Sterftevoordeie t.o.v. dood voor aftrede

Enkelbedrag

Weduweepensioen

Kinderpensioen

3. Sterftevoordeie toy dood na aftrede

Weduweepensioen

Kinderpensioen

4. Bedankingsvoordele

5. Ongeskiktheidsvoordeie

6. Bydraes:

Lede

Deel hebbers

2,2% van maksimum traktament
insluitend diensbonus pj diens

1,7% van maksimum traktament
insluitend diensbonus pj diens

Een-derde van voile pensloen

Een-derde van voile pensloen

Twee-derdes van voile pensioen

Twee-derdes van voile pensioen

2 maai maksimum traktement
insiuftend diensbonus

40% van maksimum traktement
insiuitend diensbonus

20% van weduweepensioen per kind

R52 052 pj na 40 jr diens

R35 194 pj na3sJrdiens

R173 507 na 40 Jr diens

R129 045 na 35 Jr diens

R34 701 pJ na4oJrdiens

R23463 p1 na35jrdiens

Ri 18300

70% van restant pensioen

R23 660 pJ

R4 732 pj

R24 291 pj toy attrede op
6sjrna4oJrdiens

R4 858 pJ toy aftrede op
65 jr na 40 Jr diens

R35 490 pJ

20% van weduweepensioen per kind

Ele bydraes met rente, verhoog met
10% vir elke jaar tot die Fonds byge
dra meer as 10 jaar. maksimum ver
hoging van 100%

lnkomste van 60% van maksimum
traktement plus diensbonus

7,5% van traktementskaal plus diens- Wisselend
bonus

Balans van die koste tans 12,5% R 7 440 pj pius R2 400
van maksimum traktement plus diens pJ toy die Pensioen
bonus, pius ‘n verdere derde van kon- versterkingsfonds
tribusie toy die Pensioenversterkings
fonds vir deeinemende Sinodes.
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AANHANGSEL B BESONDERHEDE VAN WAARDER~NGSAANNAMES

1. Waarderingsrentekoers 6. Toekomstige Wed uwees van Lede

‘n’ Waarderingsrentekoers van 12% per jaar ten op- Ek het aanvaar dat die persentasie lede wie by dood
sigte van die periode voor aftrede van elke lid, en wel ‘n weduwee nalaat, soos voig sal wees:
9,5% per jaar ten opsigte van die periode na aftrede
van elke lid, is gebruik. Ouderdom van lid % wat weduwee nalaat

Tot 70 100
2. Sterfte 71 - 75 90

75 en ouer 80
Die volgende sterftetabelle is gebruik:
Mans: SA 56-62 (eindsterfte) Ek het verder aanvaar dat die verskil in ouderdom
Dames: SA 56-62 (eindsterfte) minus 5 jaar tussen ‘n oorlede lid of pensioenaris en sy nagelate

weduwee soos volg sal we~s:
3. Verhogings in Sinodale Traktementskaal

Ouderdom van lid Aantal jare watDie huidige sinodale traktementskaal is net so ge
bruik maar voorsiening is gemaak vir ‘n verhoging of pensioenaris weduwee jonger is
van 9% per jaar, jaarliks saamgestel, in die skaal as Tot 30 2
geheel. 31 - 50 3

52-65 4
4. Administratiewe Koste 66 en ouer 5

‘n Voorsiening vir toekomstige administratiewe koste 7. Vakante Gemeentes
is gemaak ekwivalent aan ‘n gemeentelike kontribu
siekoers van 1,0% van maksimum traktemént. Geen spesifieke toelating is vir vakante gerneentes

gemaak nie.
5. Aftredes in goeie gesondheid

8. Siekte-aftredes
Ek het aanvaar dat die aftreekoerse soos volg sal
wees: Ek het aanvaar dat die siekte-aftredes gelyk sal wees

aan 75% van die koerse ondervind vir beroepsklasse
Ouderdom Aantal aftredes binne 1 jaar uit A, H en J in die ‘Sickness and Mortality Experience of

100 lede by elke ouderdom the l.O.Q.F. Manchester Unity’.
60 40
61 10
62 10
63 10
64 10
65 100
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10.6.1 AANBEVELING dienste en advies.

Die Sinode: 12.4 Staatsdepartemente en hulle onderskeie amp
tenare vir aandag aan sake, onderhoude en mooi ge

10.6.1.1 verheug horn oor: sindheid.

10.6.1.1.1 die gesonde finansiële posisie van die 12.5 Die ouditeurs, mnre Cooper Theron du Toit vir
Fonds wat ten opsigte van verstreke diens ‘n be- hul ouditwerk.
fondsingsvlak van 108.4 % het.

12.6 Die aktuarisse, mnr C Erasmus en C de Jager vir
10.61.t2 die aansienlike groei van voord&e in bywoning van vergaderings, samesprekings, waar
die reses. derings en wyse raad.

10.6.1.2 betuig sy opregte dank teenoor die Ak- 12.7 Die kerkkantoorpersoneel onder die bekwame
tuaris, mnr C Erasmus, en sy personeel vir die uit- leiding van ds M J Basson vir ‘n goeie spangees, to
staande dienste wat hulle aan die Pensioenfonds jatiteit en ptigsgetrouheid.
lewer.

12.8 Die Hemetse Vader wat in atte behoeftes voor
11. STATE: S~NODALE KOMMISSIES sien en die gelowiges tot offervaardigheid opwek.

Kragtens Regtement 22 Artikel 6.4 is geouditeerde 12.9 Laastens bid die kommissie die Sinode leiding
State van die betrokke kommissies ontvang en is en seen toe op sy besprekings en bestuite.
alles in orde bevind.

AANBEVELJNG
12. DANKBETUIGING

Die Sinode vereenseiwig horn met die dankbe
Die kommissie betuig sy hartlike dank teenoor: tuigings.

12.1 Leraars, kerkrade, skribafkassiers vir hulle Die vergadering word die seen van die Here
samewerking en begrip en ons tidmate vir hulle offers toegebid.
om te voorsien in die behoeftes van die kerk se ver
skillende werksaamhede. Lede van die kommissie:

12.2 Sinodale kommissies, amptenare en hulle per- T E Lombard (voorsitter), J A Groenewald, G S M
soneel vir harthke samewerking en steun. Enslin, W M Jordaan, P A Kioppers, G Higgo, C W At

heit, M J Basson (Saakgelastigde), P T van der
12.3 Die kerk se prokureurs en regsadviseurs vir hufle Merwe, F J Davin
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Inligtingsburo ingesluit in
ander Begrotings

Aantal punte
Puntwaarde

BYLAE 1

OPSOMMING VAN BEG ROTING 1991/92

~ 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 VERH

Administrasie 263 700 295 746 344 595 66 028 59 930 - 9,2
Algemene Sinode 277 500 319 125 283 081 311 780 357 288 24,3
Argief 68723 76180 67378 89597 109319 22,0
Diens van Barmhartigheid 850 000 1 199 990 1 379 988 1 625 040 1 977 203 21,7
Evangelisasie 98404 106035 124710 146751 36330 -75,2
Spreekkamer 66 089 70 000 91 150 105 976 123 733 16,8
Bediening Andertaliges 83 619 85 000 100 749 74 057 79 042 6,7
Portugese Bearbeiding 53 184 59 579 68 829 79 519 95 654 20,3

Jeugkommissie 100324 109000 117590 120161 149656 24,5
Studentebearbeiding 138 850 34 210 37 557 41 645 44 943 7~9
Studentekerk Stellenbosch 25 000 156 060 185 088 220 670 245 136 1 1,1

Straatwerk 10000 10000 10000 10000 10000 ,0
Sending 2260000 2542000 2786874 3161 772 3390015 7,2
BedieningaandieJode 85742 94163 114377 140066 159948 14,2
Teologiese Kweekskool 93 700 105 813 108 448 125 414 121 102 -3,4
Teologiese Skool NGSK 10 000
Universiteit Westvitle 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 ,0
Indiersending ASSK 10 OdO - 10 000 0 0 .0
Decoligny 202500 172000 172000 172000 172000 ,0
Dingaanstat 33 60G 36 960 33 600 30 000 18 600 -38,0
Kerksentrum 25 000 50 000 50 000 68 210 69 254 1,5
Skriba Sinode / Moderamen 16 186 24 398 28 815 18,1
Gesamamentlike aksie op SAV 5 000 5 000 5 000 5 000 ,0
Aanvulling van Tekorte 200 000 200 000 200 000 200 000 80 280 -75,0

TOTAAL 4 953 135 5 744 061 6 314 400 6 825 284 7 340 448 7,5
Mm Krediet Algemene Sinode (22 105) 0 0
FINALE TQTAAL 4 953 135 5 744 061 6 292 295 6 825 284 7,340,448 7,5
Verhoging ocr vorige jaar + 5,5% +16.0% + 9,5% + 8,5% + 7,5%
Verhoging v/a 87/88 - 91/92 r +16,0% + 27,0% + 37,8% + 48,2%

86 900

18 450
R275

97611 111 350 82680 78936

19 283
R298

22965 27325 34463
R274 R250 R213

Let op uitwerking wat sinodebesluite op
persentasiestyging en die puntwaarde gehad het
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A18 VERSLAG VAN D~E S~NODALE KOM~TEE VAN D~E VROUED~ENS

Geagte voorsitter, broers en susters

In diepe dankbaarheid teenoor die Here is dit ‘n voor
reg om die volgende aan u voor te hou:

1. INLEIDING

1.1 Hierdie versiag is goedgekeur deur die Ult
voerende Komitee van die Vrouediens nadat die
voorstelle, wenke en kommentaar wat van die ringe
ontvang is, deeglik in behandeling geneem is.

1.2 ‘n Beeld van die dienswerk van vrouelidmate in
die gemeentes van die Sinode word gegee.

1.3 Met Iiefde en geloof word mool en betekenisvoNe
werk in die gemeentes gedoen en leef die vroue die
Vrouediensleuse Verkondig en Dien daadwerklik
uit.

1.4 Die verhouding en samewerking met kerkrade is
hartlik. Daar is goeie wedersydse skakeling asook
vertroue. ‘n Toenemende getal vrouelidmate dien in
die kerkraad.

1.5 AANBELING

Die Sinode betuig sy dank aan die vrouelidmate
van die Kerk asook aan pastoriepare en kerkrade
vir hul mooi gesindheid en betrokkenheid by
dienswerk in die kerk.

2. STATISTIEK

2.1 In 239 gemeentes van die Sinode is ‘n Vroue
diens georganiseer.

2.2 Die getal vrouelidmate wat by een of ander vorm
van dienswerk betrokke is, is nagenoeg 108 650.

2.3 Ongeveer R9 500 000 is in die reses ngesamel
en vir gemeentellke en sinodale projekte aangewend.

3. REGLEMENT VAN DIE VROUEDIENS VAN
DIE NED GEREF KERK IN SUID-AFRIKA

3.1 Die Vrouediens Sinodale Komitee het besef dat
gemeentes se omstandighede verskil en aanpas
sings ten opsigte van gemeentewerksaamhede binne
die Vrouediensreglement moontlik moet wees. Meer
duidelikheid, soepelheid en beweegruimte het nood
saaklik geword.

3.2 In oorleg met die Aktuarius is die reglement der
halwe duideliker geformuleer, herskryf en aan die ge
meentelike Vrouedienste vir kommentaar voorgelê.
‘n Stuk met mededelings, ter verduideliking van die
reglement, het deel van die voorlegging uitgemaak.

3.3 AANBEVELING

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika’
soos verwoord in Bylae 1 word goedgekeur.

4. DIENSWERK

4.1 Wykstelsel

Die Vrouediens se strewe is om elke vrouelidmaat in
die gemeente in te skakel en maak o a gebruik van
die wykstelsel om hierdie doel te verwesenlik.

4.2 Dienskomitees

4.2.1 Ten einde ‘n aandeel te he en perspektief opal
die werk van die kerk te behou, word vir elke diens
terrein ‘n dienskomitee aangewys.

4.2.2 Die eenwording van ‘n Vrouediens se diens
komitee met die betrokke kommissie van die kerk
raad, is ook reeds in gemeentes die gebruik.

4.2.3 Die groter verteenwoordiging van vroue in
kerkraads- rings- en sinodale kommissies is bevor
derlik vir hartlike samewerking.

4.3 Bybelstudiegroepe

4.3.1 Hoewel die ouderlinge wyksbyeenkomste reel,
het die vroue die behoefte om saam met ander vroue
in Bybelstudiegroepe te vergader. Die toename en
belangstelling in Bybelstudie stem tot groot dank
baarheid en in feitlik al die gemeentes word Bybelstu
diegroepe aangetref.

4.3.2 Vroue neem ook die inisiatief om Bybelstudie
vir by koshuisdogters, personeel by inrigtings en
huishulpe te reel.

4.3.3 Bybelstudiemateriaal word aanbeveel en ge
kontroleer deur die betrokke kommissie van die kerk
raad.

4.4 Toerustingsgeleenthede

4.4.1 Toerusting word aangebied aan wyksleidsters
en vrouelid mate. Hierdeur word hulle gemotiveer om
aktief mee te werk aan Gemeentebou en Lidmaat
toerustingsprogramme.

4.4.2 BUVTON het in Oktober 1989 fl werkseminaar
Die Vrou en die Vrouediens’ aangebied en in No

vember 1990 fl kursus vir predikantsvroue met as
tema ‘Die Vrouediens en Dienswerk in die Ge
meente.

4.5 Projekie

Vrouedienste ondersteun sover moontlik met
gebede, geld en kragte alle dienswerk en projekte
van die kerk wat in belang van die werksaamhede van
die kerk geloods word.

Die ‘Reglement van die Vrouediens van die
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4.6 RingsbyeenkomSte

4.6.1 Jaarliks word ringsbyeenkomste aangebied
wat ook as motiverings- en toerustingsgeleentheid
dien. Die toerustingsmateriaal word deur die Sino
dale Kömitee beskikbaar gestel.

4.6.2 Die tema van hierdie byeenkomste sluit in die
reel aan by die kerk se jaartema.

4.6.3 Sendingjaar 1988 en Gebedsjaar 1989 het in
gemeentes en ringe besondere aandag geniet.

4.7 Sinodale byeenkoms

‘n Uiters geslaagde sinodale byeenkoms van die
Vrouediens het op24 en 25 April vanjaar plaasgevind
en is bygewoon deur nagenoeg 600 afgevaardigdes
en besoekers. Die tema was Reik uit na mekaar.

Dr Erra Cilliers en mev Christirene Hattingh het as
sprekers opgetree en ruim geleentheid vir groepsbe
sprekings is gebi~d.

4.8 Finansiële bydraes

Die beeld van die dienswerk wat deur vrouelidmate
gedoen word, sou onvoNedig wees as die finansiële
bydrae nie voorgehou word nie. So is by deur die
vroue in gemeentes in een jaar 1989/1990 R174 409
vir piaaslike barmhartigheidswerk bygedra en vir
sending R158 973.

5. PUBLIKASIES EN STUDIESTUKKE

5.1 Interaksie

‘n Eie blad, INTERAKSIE, verskyn dde keer per jaar
en het ‘n intekenaartal van nagenoeg 7400. Leiding
en inhigting word aan vrouelid mate to v hul dienswerk
gegee. Die werksaamhede van die vroue word ook
in die blad weerspieël.

5.2 Dagstukkies

Die publikasie van die Sinodale Komitee .Volhard in
die Gebed, is dagstukkies vir een maand. Meer as
10 500 kopiee is reeds verkoop.

5.3 Studiestukke

Studiestukke by van die SKLAS oor aktuele sake, in
Iigting en riglyne word aan Vrouedienste deurgegee.

6 KERKLIKE BLAAIE

In samewerking met kerkrade word op Die Voorligter,
Die Sendingblad en Die Kerkbode ingeteken. Van
die inhoud word by byeenkomste gebruik gemaak en
nuusberigte word gestuur.

7. DIE VROUEDIENS EN DIE WEERMAG

7.1 In die operasionele gebied het die Vrouediens
vanaf 1981 op ‘n vrywillige basis ruime ondersteuning

veral in die vorm van kospakkies en apparaat vir die
koffiekamers verleen.

7.2 Na die staking van vyandelikhede in die opera
sionele gebied, is op versoek van die Kapelaans
vrouekomitee, meer ondersteuning aan die koffieka
mers van tuisbasisse gegee.

7.3 Polisiekasernes ontvang ook hulp volgens be-
hoefte.

8. VOLKEREVERHOUDINGE

Die bevordering van beter volkereverhoudinge, ge
niet hoe prioriteit. Aan ekumeniese aangeleenthede
word voortdurend aandag gegee. Sinvolle en verant
woordelike skakeling met persone van ander bevolk
ingsgroepe word ook by die jeug bevorder.

9. MINNIE HOFMEYR-KOLLEGE

9.1 Agtergrond inligting

9.1.1 Dept Onderwys en Kultuur

Op 5 Oktober 1989 het samesprekings tussen die
Dagbestuur van die Minnie Hofmeyr-KoHegeraad en
verteenwoordigers van die Departement van On
derwys en Kultuur (Raad van Verteenwoordigers)
plaasgevind óplaasgenoemde se versoek.

Die Departement het by hierdie byeenkorns uitspraak
gelewer dat die huidige jaarlikse subsidie van
R155 000 wat deur die Departement vir Minnie Hof
meyr-Kollege se lopende kostes geskenk word, nie
onbepaald kan voortgaan nie. Die Minnie Hofmeyr
Kollege is nI. nie deel van die begroting van die De
partement nie en daar kan nie veel langer op hierdie
finansiële bydrae gesteun word nie,

9,1.2 Vrouediens Sinodale Komitee

9.1.2.1 Op 20 Oktober 1989 het die Vrouediens Sino
dale Komitee besluit om die Vrouediens se be
trokkenheid by die Minnie Hofmeyr-Kollege uit te fa
seer en in die hg hiervan met die N G Sendingkerkvir
die moonthike oorname van die kollege in gesprek te
tree.

9.1.2.2 Op 16 Maart 1990 het hierdie gesprektussen
verteenwoordigers van die N G Sendingkerk, N G
Kerk in S A en Vrouediens Sinodahe Komitee plaasge
vind.

9.1.2.3 Na hierdie ontmoeting het die Ned Geref
Sendingkerk die aangeleentheid vir ondersoek na die
Sinodale Kommissie vir Diakonahe Dienste (SKDD)
van die NedGéref Sendingkerk verwys. Die SKDD
het die volgende by die Sinode van die NGSK van
September 1990 aanbeveel:

Dat die Kerk nie die inrigting sal oorneem nie omdat~
daar nie meer behoefte aan so ‘n inrigting bestaan nje~
en omdat die kerk finansieel nie in staat is om die in
rigting te dra nie.
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9.1.2.4 Die Sinode het egter nie die aanbeveling van
die SKDD aanvaar nie en die saak na die SKDD terug
verwys vir verdere ondersoek om wel die Minnie Hof
meyr-Kollege oor te neem en te kontinueer.

9.2 Ontbinding

By die jaarvergadering van die Vrouediens Sinodale
Komitee van 6-7 Junie 1990 besluit die vergadering
om, hoofsaaklik a g v finansiële oorweginge, die Min
nie Hofmeyr-Kollege te ontbind en vanaf Januarie
1991 nie nuwe studente in te skryf nie, Na 1993 sal
dit vir die Vrouediens nie moontlik wees om die Kol
lege te bedryl nie.

9.3 Toekoms van die Kollegegeboue

9.3.1 In die samesprekings met die SKDD van die
Ned Geref Sendingkerk het die Vrouediens kennis
geneem van verskillende moontlikhede waarvoor die
kollegegeboue in belang van die dienswerk van die
Ned Geref Sendingkerk gebruik kan word. Voor
beelde is ‘n nasorgafdeling vir die Nuwe Hoopsen
trum en ‘n hoofkwartier vir die dienswerk van die Ned
Geref Sendingkerk.

9.3.2 Verdere samesprekings word met die SKDD
gevoer en sal die voorwaardes vir die moontlike oor
name van die kollegegeboue op besluit word. Die
Vrouediens Sinodale Komitee word in hierdie saak
deur die Saakgelastigde van die Ned Geref Kerk in S
A bygestaan.

10. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE

10.1 Die Vrou in die Amp

10.1.1 Die toelating van vroue tot die lerende en re
gerende amp is deur die Vrouediens met groot waar
dering ontvang. Met hierdie besluit van die Al
gemene Sinode is ‘n historiese mylpaal in die Ned
Geref Kerk bereik.

10.1.2 Op aanbeveling van die Algemene Komitee
van die Vrouediens het die Algemene Sinode besluit
dat daar ondersoek ingestel sal word hoedanig die
toelating van die vrou tot die amp, die vrouewerk in
sy huidige vorm sal raak. Die ondersoek wat deur die
Algemene Kommissie in Gemeentebediening ge
doen sal word sal ook besin hoe dienswerk in die kerk
optimaal en eweredig versprei kan word tussen alle
lidmate van die kerk. Vroue sal ook in die Onder
soekkommissie dien.

10.2 Wèreldbiddag vir vroue

Die aanbeveling van die Algemene Komitee van die
Vrouediens insake die Wêreldbiddag vir Vroue is deur
die Algemene Sinode aanvaar. Van hierdie besluit
van die Algemene Sinode is met groot dank kennis
geneem.

10.2.1 Die Algemene Sinode herroep die besluit van
1974 soos weergegee in die Handelinge van die Si-
node, 1974, bladsy 188, punt 2.7.2.10.2.2. Die Al-

gemene Sinode beveel aan dat kerkrade die vroue
ondersteun deur kerkgeboue beskikbaar te stel vir
die waarneem van die Wéreldbiddag vir vroue.

10.2.3 Die Algemene Sinode moedig Vrouedienste
aan om sinvol betrokke te wees by die reeling van
ekumeniese biddagbyeenkomste in plaaslike ge
meenskappe.

10.2.4 AANBEVELING

Die Sinode neem met dank kennis van die besluit
van die Algemene Sinode en beveel by die kerk
rade en Vrouedienste aan om die doelstellings
van die Wêreldbiddag vir Vroue te bevorder.

11. AMPSDRAERS

11.1 Die volgende persone is aangewys as amps
draers:

Voorsitter - Mev A du Toit, Ondervoorsitter - Mev H
Meyers, Sekretaresse - Mev M Prosch, Ass. sekre
taresse - Mev C Kroon, Tesouriere - Mej F L Pienaar

11.2 In die kommissies van die Sinode is die vol
gende persone benoem:

Sinodale Kommissie vir Getuienis:

Primarii: Mew L Koch, L Cilliers, R Maree. Sekun
di: Mew M Sieberhagen, J Hattingh, M Ackerman

Sinodale Kommissie vir Jeug:

Primarius: Mev I Louw. Sekundus: Mev E du Toit

Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartig
heid:

Primarius: Mev M Eloff. Sekundus: Mev A Olivier

Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake:

Primarius: Mev L Muller Sekundus: Mev L Griessel

11.3 AANBEVELING

Die Sinode keur die benoeming van bogenoemde
persone in die betrokke kommissies goed.

12. SLOT

Die Vrouediens Sinodale Komitee is bewus van die
groot taak en roeping van die vrouelidmaat en strewe
steeds om in diepe afhanklikheid van die Here diens
baar te wees in sy kerk.

Mag die Heilige Gees die Sinode op ‘n duidelike wyse
Iei.

Met heilbede en hoogagting

(Mew) A M du Toit (voorsitter), M Prosch (sekreta
resse)
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BYLAE 1

WYS~G~NGE: REGLEMENT VAN D~E VROUED~ENS VAN D~E NEDERDU~TSE
GEREFORMEERDE KERK ~N SU~D-AFRIKA

l.NAAM:Die Vrouediens van die Nederduitse Gere- 7.1.2 Verkiesing
formeerde Kerk in Suid-Afrika.

Die verkiesing van die komitee geskieci jaarliks op ‘n
2.GRONDSLAG:Die Woord van God soos uitgedruk vasgestelde tyd deur die Algemene Vergadering van
in die belydenisskrifte van die Nederduitse Gerefor- die Vrouediens. Die name van die verkose lede word
meerde Kerk. vir kennisname aan die kerkraad voorgelé.

3.VERHOUDING TOT KERKVERGADERINGS: Die 7.1.3 Vergaderings
Vrouediens word georganiseer kragtens artikel 55
van die Kerkorde van die Nederduitse Gerefor- Die gemeentekornitee vergader minstens vier keer
meerde Kerk en gestruktureervolgens die Reglement per jaar.
vir die Dienswerk aan Gelowiges. Dit staan derhaiwe
onder leiding en toesig van en funksioneer met ver- 7.1.4 Pligte van die Gemeentekomitee
antwoording aan die kerkraad, ring, Sinode en Al
gernene Sinode. 7.1.4.1 Die gemeentekomitee beywer horn vir die

doelstellings in Art 5 vervat
4.LEUSE: Verkondig en Dien.

7.1.4.2 stel ‘n jaarprogram op en beplan die insamel
5.DOELSTELUNG: ing van geld in ooreenstemming met sy verantwoor

delikhede en lê dit voor vir goedkeuring by die Al-
5.1 Om ruimte aan vrouelidmate te bled, vir die gemene Vergadering en ‘n toepaslike kommissie van
beoefening van hul besondere verskeidenheid van die kerkraad;
gawes binne die gemeente en op breër kerkilke ter
rein. 7.1.4.3stel ‘n jaarverslag op en doen persoonhik ver

slag aan die Kerkraad. Afskrifte word aan die rings-
5.2 Die inskakeling, toerusting en aktivering van die en Sinodale Komitee van die Vrouediens gestuur;
vrouelidmate onder leiding van die kerklike vergade
ringe vir hul dienswerk op o a die vier hoofterreine van 7.1 .4.4benoem jaarliks verteenwoordigers om in die
die Kerk, naamlik, Diens van Barmhartigheid, Ge- ooreenstemmende Kommissies van die Kerkraad wat
tuienis, Jeugarbeid en Leer en Aktuele Sake (vgl die diensterreine van die Kerk behartig, te dien;
Kerkorde Hoofstuk 4: Die Arbeid van die Kerk).

7.1.4.5 Sien toe dat die Vrouediens se gemeente ak
6. INSKAKELING: Kragtens hul lidmaatskap van die tiwiteite nie oorgeorganiseer word nie.
Nederduitse Gereformeerde Kerk is alle vrouelidmate
ingeskakel by die Vrouediens. 7.1.5 Dienskomitees

7. ORGANISASIE IN GEMEENTELIKE VERBAND: 7.1.5.l’n Dienskomitee kanvir elkeen van diediens
terreine van die kerk aangewys word;

7.1 Gemeentekomitee
7.1.5.2EIke dienskomitee bestaan uit:

Die gemeentekomitee neern die leiding in elke ge
meente. * ‘n voorsitter

* bykomende lede volgens plaaslike omstandighede
7.1.1 Samestelling van die Gemeentekomitee: * die verteenwoordigers deur die kerkraad benoem

uit die ooreenstemmende kommissie van die kerk
Die gemeentekomitee bestaan uit: -raad.

* ‘n voorsitter Tussentydse vakatures in dienskomitees word deur
* ondervoorsitter(s) die dienskomitee self aangevul.
* sekretaresse
* tesouriere 7.1.5.3 ‘fl Dienskomiteevergadersoos nodig geag en
* die voorsitter of verteenwoordiger van elk van die doen aanbevelings by die gerneentekomitee

bestaande dienskomitees in die gemeente
* een verteenwoordiger van die kerkraad 7.1.5.4 Dienskomitees gee hul samewerking aan die
* ander persone kan gekoOpteer word volgens Kerkraad om oorvleueling van werksaamhede te

plaaslike omstandighede voorkom,
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tee

7.2.2 Vergaderings

7.2.3 Pligte

7.3 Die Wykstelsel

7.5.1 Samestelllng

volgens plaaslike omstandig

7.5.2 Doel

7.5.3 Pligte

7.6 Finansies

7.7 Huishoudelike Reels

7.2 Uitvoerende Komitee van die Gemeentekomi

7.2.lDie Uitvoerende Komitee bestaan uit:
* ‘n voorsitter
* ondervoorsitter(s)
* sekretaresse
* tesouriere
* bykomende lede
hede.

ABe vrouelidmate is deel van hierdie vergadering en
word deur die gemeentekomitee byeengeroep.

Die Algemene Vergadering kom so gereeld as
moontlik byeen en dien as geleentheid om die lid-
mate van die gemeente toe te rus vir die beoefening
van die amp van die gelowige.

7.5.3.1 Die Algemene Vergadering verkies jaarliks die
lede van die gemeentekomitee en behandel die jaar
versiag.

Die Uitvoerende Komitee vergader wanneer nodig.

Die Uitvoerende Komitee behartig aBe spoedeisende
sake, handel opdragte van die gemeentekomitee af,
en doen aan die gemeentekomitee versiag van sy
werksaamhede.

7.6.lDie insameling, beheer en besteding van geld
deur die Vrouediens geskied met verantwoording
aan die kerkraad, ring en Sinode.

7.6.2 Die administrasie van geld deur die Vrouediens
in die gemeente geskied ooreenkomstig die besluite
van die kerkraad, en wel deur ‘n eie bankrekening
van die Vrouediens of deur aparte boekhouding van
hul fondse in die kerkraadsrekening deur die kassier
van die kerkraad.

7.6.3 Bestaande kerklike werksaamhede en geldelike
verantwoordelikhede vOór 18 November 1983
aangegaan is deur die Vrouediens oorgeneem en
word so ver moontlik in stand gehou.

7.3.lDie diens van die Vrouediens geskied deur die
wykstelsel.

7.3.2 Jaarliks word ‘n nuwe wykskomitee verkies o I v
die uittredende wykskomitee. Die wykskomitee word
volgens wyksomstandighede saamgestel.

7.3.3 In die geval van ‘n nuutgevormde wyk roep die
betrokke kerkraadsvroue die vrouelid mate byeen en
word die wykskomitee verkies.

7.3.4 ‘n Wyksleidster word deur die wykslede gekies.

7.3.5 In uitsonderlike gevalle mag wyke saam ge
groepeer word, In sodanige gevalle word die leid
sters op ‘n byeenkoms van die gegroepeerde wyke
verkies.

7.3.6 Wyksleidsters kry hut wenke en opdragte van
die gemeentekomitee en kan op hulle beurt wenke
aan die gemeentekomitee voordra.

7.3.7 Elke vrouelidmaat in elke wyk behoort so veras
moontlik betrek te word in gemeentewerksaamhede
sodat die inisiatief en kundigheid van lidmate tot die
voordeel en opbou van die hele gemeente aange
wend kan word.

7.4.Toerusting van Wykskomitees

Die gemeentekomitee hou eenmaal per jaar ‘n byeen
koms met aBe wykskomitees en voorsien hulle van
die nodigewenke en andertoerusting met betrekking
tot die dienslewering van die vrouetidmate in
wyksverband.

7.5 Algemene Vergadering in GemeenteNke
Verband

Huishoudelike reels mag deur ‘n gemeentekomitee
opgestel word mits dit nie strydig is met die Kerk
orde, Bepalinge en Reglemente, besluite van die Si-
node en Reglement van die Vrouediens nie.

8. DIE VROUEDIENS IN RINGSVERBAND

8.1 Tydens ‘n sinodale byeenkoms van vrouelidmate
kies die verteenwoordigers van elke ring ‘n rings
komitee wat ook vrouelidmate mag insluit wat nie na
die sinodale hyeenkoms afgevàardig is nie. Die rings
komitee word vir vier jaar gekies en word soos voig
saamgestel:

* ‘n voorsitter
* ondervoorsitter
* sekretaresse/tesourjere
* een verteenwoordiger vir elkeen van die dienster
reine van die kerk
* een verteenwoordiger deur elke gemeentekomitee
van die Ring vir vier jaar benoem, indien die gemeen
tekomitee nie reeds in die ringskomitee verteenwoor
dig is nie
* ‘n verteenwoordiger deur die ring!ringskommissie
vir een jaar benoem.

8.2 Die uitvoerende komitee van die ringskomitee be
staan uit die voorsitter, ondervoorsitter, sekreta
resse/tesouriere en een lid en behartig voorbe
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reidende en spoedeisende sake namens die rings
komitee en vul tussentydse vakatures in die rings
komitee aan.

8.3 Dienskomitees

Indien prakties uitvoerbaar, kan dienskomitees deur
die ringsbyeenkoms saamgestel word. ‘n Verteen
woordiger van die ring se betrokke kommissie clien in
die ooreenstemmende dienskomitee. Sodanige
dienskomitees funksioneer in noue samewerking met
die ooreenstemmende kommissie van die ring en ver
gader soos nodig mag wees.~

8.4 Vergaderings van Ringskomitee

Die ringskomitee vergader wanneer nodig geag

85 Phgte van Ringskomitee

8.5.lDie ringskomitee neem die verslae van die ge
meentekomitees en dienskomitees van die ring in be
handeling Hieruit word n samevattende verslag op
gestel waarvan afskrifte gestuur word aan die ring en
die Sinodale Komitee van die Vrouediens;

8 5 2 reel jaarliks (behalwe in die jaar wanneer die Si
node vergader) n algemene vergadering van die
vrouelidmate van die Ring en neem tydens hierdie by
eenkoms die volgende in behandeNng:

8.5.2.ldie samevattende verslag van die ringskomi
tee;

8.5.2.2 besluite van die Sinode, sinodale kommissies,
die Sinodale Komitee van die Vrouediens en ringsbe
sluite.

8.5.3 Die ringskomitee reel toerustingsgeleenthede
vir vrouelidmate van die ringsgemeentes met die doe!
om hulle te aktiveer vir hulle diens in die kerk.

8.5.4 Die ringskomitee stel die Vrouediens sinodale
kantoor van elke nuutgevormde Vrouediens in ken
nis.

8.6 Algemene Vergadering van vrouelidmate van
die ring

8.6.lVier vrouelidmate van elke gemeente het stem
reg op hierdie vergadering.

8.6.2 Soveel besoekers van elke gemeente as moont
uk mag hierdie vergadering bywoon

8.7 Finansies

8.7.1 Ringskomitees hanteer slegs die noodsaaktike
geidsake.

8.7.2 Reiskoste en ander uitgawes van gemeentelike
verteenwoordigers deur die gemeentekomitee gedra
en aan sy eie verteenwoordigersvergoed.

sluitende reiskoste van ringskomiteelede word ge
vind deur bydraes van elke gemeentelike Vrouediens
aan die ringskomitee.

9. DIE VROUEDIENS IN SINODALE VERBAND

9.1 In sinodale verband is daar ‘n Sinodale Komitee
wat soos volg saamgestel word:

* ‘n voorsitter en
* ondervoorsitter - wat verkies word op die sinodale
byeenkoms wat elke vier jaar plaasvind
* die voorsitter van die ringskomitee van elke ring
* ‘n verteenwoordiger deur die Sinodale Kommissie
benoem
* een predikant in sinodale diens van elkeen van die
diensterreine van die kerk
* die redaktrise van Interaksie
* ‘n kantoorsekretaresse
* ‘n assistent kantoorsekretaresse
* hoogstens drie deskundige Iede deur die Sinodale
Komitee benoèm met adviserende stem.

9.1.1 Die dienstermyn van die Sinodale Komitee is vier
jaar. Lede is herkiesbaar vir ‘n tweede termyn.

9.1.2 Die voorsitter en ondervoorsitter mag nie vir
meer as twee agtereenvolgende termyne in dieselfde
pos dien nie.

9.1.3 ‘n Tussentydse vakature vir die voorsitter of on
dervoorsitter word deur die Sinodale Komitee aange
vu!.

9.1.4 Tussentydse vakatures van ringsverteenwoor
digers in die Sinodale Komitee word deur die be
trokke ringskomitee of die Uitvoerende Komitee van
die ringskomitee aangevul.

9.1.5 ‘n Sekretaresse vir die Vrouedienskantoor word
deur die Sinodale Komitee aangeste!.

9.1.6 ‘n Assistent-sekretaresse vir die Vrouedienskan
toor kan aangestel word.

9.2 Pligte van die Sinodale Komitee

9.2.lDie Sinodale Komitee vergader een keer per
jaar;

9.2.? organiseer en koôrdineer die gesamentlike
werksaamhede van die vrouelidmate in die sinodale
gebied;

9.2.3 gee leiding aan die gemeente- en ringskomitee
en stimuleer en bevorder die werksaamhede op die
verskillende terreine van die kerk;

9.2.4 doen ter sake verslag aan die betrokke Sinodale
Kommissie op grond van die verslae van die ring
skomitees;

9.2.5 lewerverslag aan die Sinode met toeligting deur
die voorsitter

8.7.3 Noodsaaklike administratiewe uitgawes in-



VROUEDIENS -164- A18

9.2.6 reel elke vier jaar die sinodale byeenkoms van deur die bydraes van gemeentekomitees gedra. ‘n
vrouelidn,ate; Behoorlike begroting word vir die doel opgestel.

9.2.7 behandel die jaarverslag; 9.4.3 Nuwe werksaamhede en geldelike verantwoor
delikhede mag alleen na oorlegpleging met die be-

9.2.8 behandel die begroting; trokke Sinodale Kommissie en met goedkeuring van
die Sinodale Komitee aangegaan word. Eers hierna

9.2.9 beywer hulle vir die instandhouding van en mo- mag gemeentekomitees om vrywillige bydraes ge
tivering vir bostaande werksaamhede van die nader word.
Vrouediens;

9.4.4 ‘n Bankrekening word in naam van die Vrouedi
9.2.10 benoem die reciaktrise van lnteraksie vir vier ensvandieNederduitseGereformeerdekerkjnSuid..
jaar op die laaste vergadering van die Sinodale Komi- Afrika gehou.
tee voor die sinodale byeenkoms.

9.4.5 Magtiging vir die aangaan van oortrekkingsfa
9.3 Die Uitvoerende Komitee van die Sinodale siliteite by die bank word deur die Sinodale Komitee
Komitee verleen, in oorleg met die Saakgelastigde.

9.3.1 Die Uitvoerende Komitee van die Sinodale Komi- 9.4.6 Behoorlike boekhouding word waargeneem en
tee word soos volg saamgestel: jaarliks geouditeer.

* ‘n voorsitter 9.4:7 Die salarisskaal van die aciministratiewe perso
* ondervoorsitter neel word in oorleg met die kantoor van die Saakge
* kantoorsekretaresse lastigde bepaaL
* assistent kantoorsekretaresse
* lede deur die Sinodale Komitee verkies as verteen- 9.4.8 Die administratiewe personeel is verplig om by
woordigers van die diensterreine die Amptenare Pensioenfonds van die Nederduitse
* een predikant in sinodale diens van elkeen van die Gereformeerde Kerk in Suid-Atrika aan te sluit.
diensterreine van die kerk
* redaktrise van Interaksie 9.4.9 Sinodale Byeenkoms

* vakatures in die uitvoerende Komitee word deur die Die administrasie, reis- en verblyfkoste van die sino
uitvoerende komitee aangevul. dale byeenkoms van vrouelidmate word soos volg

gedek:
9.3.2 Phgte van die Uitvoerende Komitee:

9.4.9.1 noodsaaklike administratiewe koste word
9.3.2.1 Die Uitvoerende Komitee voer die opdragte deur die Sinodale Komitee gedra;
van die Sinodale Komitee uit;

9.4.9.2 reis- en verblyfkoste van die Uitvoerende
9.3.2.2 handel gedurende die jaar namens die Sino- Komitee en van die Sinodale Komitee word deur
dale Komitee en doen verslag van sy handelinge aan gaans deur die Sinodale Komitee gedra;
die Sinodale Komitee;

9.4.9.3 reiskoste van gemeentelike afgevaardigdes
9.3.2.3 berel die agenda, jaarverslag en begroting word volgens ‘n formule soos ooreengekom tussen
voorvirdie~ die Uitvoerende Komitee en die Kommissie van
doen die nodige aanbevelings; Toesig en Kontrole, deur die Sinodale Komitee uitbe

taal uit ‘n fonds wat vir die doel van gemeentekomi
9.3.2.4 berei die agenda, jaarverslag en begroting tees verhaal word. Verblylkoste van gemeentelike at
voor en tref die nodige reëlings vir die sinodale by- gevaardigdes word deur die gemeentekomitee
eenkoms van vrouelidmate; gedra.

9.3.2.5 hou kwartaalliks ‘n vergadering; 9.4.9.4 Reis- en verblyfkoste word uitbetaal volgens
die tarief deur die Kommissie van Toesig en Kontrole9.3.2.6 benoem verteenwoorrjigers in die Algemene bepaal. Slegs in dringende gevalle mag hiervan at

Komitee (AKV). gewyk word.

9.4 Fjnansjes van die Sinodale Komitee 9.4.10 Vaste eiendom word geregistreer in naam van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in9.4.1 Bestaande kerklike werksaamhede en geldelike trust vir die Vrouediens.

verantwoordelikhede voor 18 November 1983 aange
gaan, is deur die Vrouediens oorgeneem en word so 9.5 Die Sinodale Byeenkoms van vrouelidmate
ver moontlik in stand gehou;

9.5.1 Die sinodale byeenkoms word elke vier jaar
9:4.2 Hierdie veran~oordelikhede van die Vroue- gehou in die jaar waarin die Sinode van die Neder
diens, die administratiewe en ander uitgawes word duitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika sy gewone
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sitting het. 1O.DIE VROUED~ENS IN ALGEMENE SINODALE
VERBAND

9.5.2 Die reëlingsvir hierdie byeenkoms word getref
deur die Sinodale Komitee en sy Uitvoerende Komi- In Algemene Sinodalé verband funksioneer die
tee Vrouediens volgens reeling van die Algemene Komi

tee van die Vrouediens en die Algemene Sinode.
9.5.3 Die sinodale byeenkoms word soos voig saam
gestel: 11.WYSIGING VAN DIE REGLEMENT

9.5.3.ldie uittredende Sinodale Komitee van die vo- Wysiging van hierdie reglernent geskied deur die Si
rige termyn; node, of in die reses deur die Sinodale Kommissie, op

voordrag van, en in oorleg met, die Vroued lens Sino
9.5.3.2 twee stemgeregtigde afgevaardigdes ult elke dale Komitee.
gemeente wat van die nodige geloofsbriewe voorsien
is, 12 ‘n Gemeentelike Vrouediens kan nie sonder meer

deur ‘n kèrkraad ontbind word niè. Die gemeente
9.5.4 die voorsitter en ondervoorsitter word op die komitee en kerkraad moet vooraf oorleg pleeg met
laaste dag van die sinodale byeenkoms gekies. (Art die ring, waarna die ring toestemming tot ontbinding
9.1.2) kan verleen.

Die Sinodale Komitee van die Vrouediens moet van
elke ontbincling in kennis gestel word.
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MEDEDEUNGS ‘N BYLAE BY D~E GEWYS~GDE REGLEMENT VAN D~E
VROUED~ENS VAN D~E NEDERDU~TSE GEREFORMEERDE KERK ~N
SUID~AFRH(A

1. Dienswerk is ‘n gemeentelike aksie.

2. Lid mate soek kanale vir dienslewering.

3. ANe lidmate het behoefte aan Christelike portuur
groepe waar hul behoeftes bevredig kan word.

4. Die kerkraadskommissie vir ‘n besondere ciienster
rein word saamgestel uit kerkraadslede, verteen
woordigers van gemeentelike diensaksies en kun
dige lidmate.

Die kerkraaclskommissie is die verantwoordelike
kommissie vir die besondere werksaamhede van
hierdie diensterrein.

Die inskakeling van die vrouelidmate se georgani
seerde dienswerk bied ruimte aan vrouelidmate vir
die uitleef van hul besondere verskeidenheid van
gawes. Hierdie georganiseerde dienswerk kan ‘n
magtige getuienisaksie in die gemeente wees en kan
die kerkraad help om in die geestelike en materiele
behoeftes van die gemeente te voorsien. In die dien
slewering is die Vrouediens dus ‘n ondersteunende
hulparm vir die kerkraad.

5. Die Vrouediens is op wyksgrondslag georganiseer.
Dit bied die geleentheid om die vrouelidmate in
wyksverband bymekaar te bring en geestelike groei,
asook innerlike verbondenheid te bevorder.

Met wyksprogramme en gemeentelike byeenkomste
kan die elesoortige behoeftes van die vrouelidmate
bevredig word mits dit soepel en aanpasbaar bly.

Omdat gemeentes se behoeftes van mekaar verskil,
kan gemeentekomitees die wyke groepeer om die
werkswyse te vergemaklik.

Vroue het ook die behoefte om saam met ander
vroue in informele groepe te verkeer en Bybelstudie
te doen.

Vroue is saam met alle ander lid mate deel van die ge
meente en daarom geroep om saam met alle ander
lidmate, ten voIle mee te leef en diensbaar te wees.

6. Die Vrouediens is ‘n diensaksie onder toesig van
die Kerkraad en daarom is dit die kerkraad se verant
woordelikheid om sorg te dra dat die mans en vroue

in die gemeente nie in twee groepe verdeel word nie,
en die Vrouediens nie te onafhanklik optree nie.

7.’n Deel van die verantwoordeiikheicl van die
Vrouediens-gemeentekomitee is om toe te sien dat
Vrouediens gemeenteaktiwiteite nie oorgeorganiseer
word nie. Sodoencle word voorkom dat

* ‘n te swaar las op gewiltige vroue geplaas word;

* nie te veel vergaderings gehou word nie;

* die funksie van die Vrouediens Sinodale Komitee
gesien moet word as motiverend en koördinerend
van aard en geensins as voorskriftelik nie.

8. Alhoewel die verslag van Vrouedienswerksaam
hede in gemeentes, ringe en sinodes deur die be
trokke kerklike vergaderinge en kommissies gehan
teer word, is dit tog sinvol en wenslik dat die Vroue
diens self ook kennis neem van die dienswerk wat
deur vrouelidmate verrig word. Daarom bekom die
Vrouediens gegewens uit sinodale gebiede deur mid-
del van ‘n eenvoudige vorm wat ‘n oorsig van die
dienswerk bied. Op hierdie wyse bly die Vrouediens
op die hoogte van die jongste tendense en behoeftes
ten opsigte van dienswerk deur die vrou van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk.

9 Die projekte van die Vrouediens Sinodale Komitee
dien tot die uitlewing van die Koninkryksvisie van die
lidmate. Bestaande finansiele projekte op sinodale
vlak bly die verantwoordelikheid van die Vrouediens
van Wes-Kaapland solank die Sinode dit van die
Vrouediens vra.

Nuwe werksaamhede en geldelike verantwoorde
Iikhede word alleen na oorlegpleging met die be
trokke Sinodale Kommissie aangegaan.

Dit bly die oortuiging van die Vrouediens Sinodale
Komitee dat die fondament van die dienslewering in
die kerk gelee is in die wyse waarop die gelowige lid
maat sy dankbaarheid teenoor ‘n liefdevolle God uit
lewe.

10. Omdat gemeentes se omstandighede verskil, kan
aanpassings ten opsigte van gemeentewerksaam
hede binne die Vrouediensreglement gemaak word.
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B BESKRVW~NGSPUNTE

Bi ALGEMEEN

81.1 ALGEMENE SINODE: SAMESTELLING,
WES-KAAPSE AFGEVAARDIGDES

Die Sinode besluit

1. dat die samestelling van die Sinode van Wes-Kaap
se afvaardiging na die Algemene Sinode verander
moet word om die besluite van die Algemene Sinode
gouer by ringe en gemeentes uit te bring;

2. dat die verteenwoordiging op ringsba~is sal ge
skied (soos in baie ander streeksinodes die geval is).

Ring van Beaufort

81 2 ALGEMENE SINODE EN DIE KERKBODE

Die Sinode besluit dat n versoek tot Die Kerkbode
gerig word om n meer uitgebreide uitgawe die hg te
Iaat sien na die Algemene Sinode se vergadenng en
dat maksimaal gebruik gemaak sal word van die be
skikbare ruimte om die belangrikste besluite deur te
gee~ - Ring van Beautort

Bi 3 BEHEERRAAD KERKHUIS OBSERVATORY

Die Sinode versoek die Sinodale Kommissie vir die
Diens van Barmhartigheid, as ‘n kommissie van die
Sinode en derhalwe verantwoording verskuldig aan
die Sinode (Bep 25.1 en 25.2 - 1987):

1 Cm sy rede(s) bekend te maak vir die weglating in
1988 van dr B J Kotze leraar van Observatory uit die
Beheerraad van die Kerkhuis Observatory - nou be
kend as die Kerkhuis Hanna Hopkins - waarvan hy lid
en voorsitter was.

2. Cm veral onomwonde te antwoord op die vraag of
dr Kotzé se weglating uit die beheerraad verband
gehou het met sy verklaarde stand punt (wat in lyn is
met die relevante uitsprake in Kerk en Samelewing),
dat die Kerkhuis Hanna Hopkins (en alle ander inrig
tings en dienstevan die Ned Geref Kerk se Diens van
Barmhartigheid) oop behoort te wees vir álle mense,
ongeag hulle ‘rasseklassifikasie”.

3. Cm steeds as verantwoordelike kommissie van
die Sinode sy opdragte met die nodige wysheid,
broederlike hiefde en Christelike nederigheid uit te
voer, en so alle skyn van hierargiese tendensies
binne die kerk tevermy onder meer deur bereid te
wees om op alle billike navrae oor sy optrede open
hartige antwoorde te verstrek.

So gee die Sinode opdrag dat die SKDB, tensy die
kommissie tot bevrediging van die Sinode kan aan
toon waarom ditnie behoort te geskied nie~ dr B J
Kotzé sonder verwyl tot die beheerraad van die Kerk
huis Hanna Hopkins in Observatory sal herbenoem.
- H J D Brand, predikant St Stephen’s

81.4 DIENS VAN BARMHARTIGHEID: FUNK
SIONERING

Die Sinode verwys die funksionering en reg[emente
ring van die Sinodale Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid (SKDB) en sy subkommissies!nuts
maatskappye, na die SKDB vir deeglike besinning en
verslag aan die volgende Sinode, met inagneming
vandievolgende:

1. Die roeping, taak en doelstellings van die SKDB in
die hg van die Skrif en Kerkorde.

2. Die verhouding tussen die SKDB, sy nutsmaat
skappye, en die Christelike Maatskaplike Raad
(CMR) onderling, en tot die plaashike gemeentes en
ringe.

3. Die noodsaak dat die diens van barmhartigheid in
‘n groter mate gemeentesentries behoort te funksio
neer en hoe die huidige strukture van die SKD8,
Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy (GHBM) en
CMR aangepas kan word om hierdie aspek in die
praktyk meer tot sy reg te laat kom. - Ring van Ri
versdal

B1.5 EREDIENS

Na aanleiding van SKLAS-verslag Pt 2.3 stel die Ring
voor dat die Sinode die Algemene Kommissie vir die
Erediens versoek om komponiste soos Johan van
Rensburg, Christa Steyn, en andere te koöpteer. -

Ring van Oudtshoorn

81.6 EREDIENS: PREKE OOR ARBEID EN
GELDBESTEDING

Die Ring versoek die Sinode om te besluit dat een
Sondag per jaar oor verantwoordehike arbeid en geld
besteding gepreek word. - Ring van Knysna

B1.7 EVANGELIEBEDIENING IN FRANKRYK

1. Die Sinode neem kennis van die Reglement van
die Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening
in Frankryk (GKEF) (hieronder).

2. Die Sinode besluit om te affi{ieer by die GKEF.

3. Die Sinode wys sy ele verteenwoordiger vir die
GKEF aan. - Kerkraad van Helderberg

REGLEMENT GKEF

1.NAAM

Die Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening
in Frankryk (GKEF) (Sinodes Noord-en Oos-Trans
vaal).
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2. DOEL

Cm die evangelie in Frankryk uit te dra.

3. UITVOERING

3.1 Cm saam met Kerke en ander organisasies wat
in Frankryk werk en waarvan die belydenis in hoof
saak met die van die Ned Geref Kerk ooreenstem,
(byvoorbeeld die Evangeliese Gereformeerde Kerk
en die Kinder Evangelisasie-Beweging) die ge
noemde doel na te streef.

3.2 Deur voltyds of deeltydse werkers in diens te
neem vir uitvoering van die taak. Met elkeen wat
diens aanvaar, word ‘n geskrewe ooreenkoms
aangegaan wat die finansiele en ander implikasies
volledig uiteensit.

3.3 Die GKEF tree op as ‘n subkommissie van die be
trokke sinodale sendingkommissies.

3.4 Die GKEF skakel met ringe en kerkrade wat be
trokke is by die uitvoering van die doelstelling.

3.5 Die GKEF skakel 00k met verdere instansies met
die oog op toetreding.

4. VERTEENWOORDIGING OP DIE KOMMISSIE

4.1 Algemene Sinodale Sendingkommissie Ver
teenwoordig ing

Een verteenwoordiger met sekundus van die Al
gemene Sinodale Sendingkommissie.

4.2 Sinodale verteenwoordiging

4.2,1 Die verteenwoordigers van Noord-Transvaal
(twee met sekundi deur SSK benoem, asook amps
haiwe die predikant in Sinodale diens Sending).

4.2.2 Die verteenwoordigers van Oos-Transvaal
(twee met sekundi deur SSK benoem, asook am
pshalwe die Predikant in Sinodale Diens Sending).

4.2.3 Elke SSK benoem ook twee lede uit sy sinodale
gebied, met sekundi, om ringe of gemeentes wat be
sondere belang het in die werk in Frankryk, te ver
teenwoordig.

4.3 Uitbreiding met deethebbende sinodes

Sinodes wat belangstel in die werk van die kommis
sie is welkom om aan te sluit en dieselfde verteen
woordiging te verkry as wat reeds in 4.2 omskryf is.

4.4 Reis- en Verblyfkoste

Reis- en verblyfkostge van lede word deur die instan
sie wat hulle benoem het, gedra.

5. VERGADERINGS

jaar.

5.2 Die kommissie of die dagbestuur bepaal self by
sy vergadering die datum en plek van die volgende
vergadering.

5.3 Die dagbestuur kan, indien noodsaaklik, ‘n
buitengewone vergadering byeenroep, met skrifte
like kennisgewing van vier weke.

6. KONSTITUERING

6.1 Die GKEF konstitueer opnuut voor 30 November
in die jaar waarin die konstituerende sinodes ver
gader. Die verkose ampsdraers wat deur die kom
missie verkies word dien vir ‘n tyd perk van vier jaar.

6.2 Die volstrekte meerderheid van lede vorm ‘n kwo
rum.

7. DAGBESTUUR

7.1 Die dagbestuur bestaan uit ‘n voorsitter, onder
voorsitter, sekretaris en tesourier wat opdragte van
die GKEF uitvoer en aan noodsaaklike sake aandag
gee.

7.2 Die dagbestuur doen aãn al die lede van die kom
missie verslag oor sy werksaamhede.

7.3 Die dagbestuur mag nie nuwe finansiële verplig
tings aangaan sonder toestemming van die kommis
sie nie.

7.4 Die Dagbestuur vergader wanneer nodig. Die
koste van dagbestuurslede, ten opsigte van dagbe
stuursvergaderings, kan van die kommissie verhaal
word op die basis soos goedgekeur deur die deel
hebbende sinodes.

8. TAAK EN VERANTWOORDELIKHEID VAN
DIE KOMMISSIE

Die kommissie is verantwoordelik om:

8.1 Deeglike beplanning te doen oor die beste wyse
waarop die evangeliebediening in Frankryk uitgevoer
kan word.

8.2 ‘n Begroting op te stel vir die uitvoering van die
werk.

8.3 By wyse van ooreenkoms by al die deelhebben
des bevestiging te kry dat elkeen sy eie begrote by
drae sal lewer en nie eensydig sy bydrae sal vermin
der of staak sonder goedkeuring van die kommissie
nie.

8.4 Met die deelhebbende instansies se versekerde
bydraes die werk in Frankryk te ondersteun deur:

8.4.1 Bepaalde persone se traktement in die geheel
of gedeeltelik te waarborg. ‘n Skriftelike ooreen
koms waarin alle aspekte van ondersteuning, in
sluitende bonusse, moontlike pensioen, verlofreël5.1 Die kommissie vergader minstens een maal per
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ings, ens ten voile omskryf word, moet met elke af
sonderlike werker aangegaan word. Dit geld ook die
tydperk van ondersteuning en die moontlikheid van
hernuwing van die ooreenkoms.

8.4.2 Waar donasies aan werkers of meewerkende
instansies gegee word moet die aarde en enige voor
waardes daaraan verbonde duidelik omskryl word.

9. WYSIGINGE VAN DIE REGLEMENT

Wysiginge deur die kommissie aanbeveel, moet aan
die Sinodale Kommissie vir goedkeuring voorgelê
word.

10. ONTBINDING

Die ontbinding van die GKEF word deur die deelheb
bende Sinodale Sendingkommissies gehanteer.

B1.8 HEMELVAARTDAG

In die Hg van die onnodige Iangnaweek wat geskep
word met die verkiaring van die Vrydag ná Hemel
vaartdag as skoolvakansiedag, besin die Sinode
weer oor die wenslikheid en sinvoiheid van Hemel
vaartdag as openbare vakansiedag. - Ring van
Beilville

81.9 HUWELIKSKATEGESE

Die Sinode besluit dat leraars by huweliksbevestiging
van nie-gemeentelede dieselfde prosedure met
huwelikskategese sal volg as wat by die doop gevolg
moet word, naamlik om bevestiging by die plaaslike
leraar te verkry dat huwelikskategese wel gedoen is
(en dat die kerkraad toestemming gee tot die beves
tiging van die huwelik) of dat die betrokke Ieraar on
derneem om dit wel te doen. - Ring van Parow

81.10 INLIGTINGSVERGADERINGS

Die Sinode besluit dat, wanneer inligtingsvergade
rings gereel word, dit so gereel sal word dat die plat..
telandse gemeentes in ag geneem word. - Ring van
Beaufort

81.11 INLIGTINGSKONFERENSIES

Die Sinode besluit dat inhigtingskonferensies ge
desentraliseerd aangebied sal word. - Ring van
Knysna

B1.12 INLIGTINGSKOMMISSIE

Die Sinode besluit om die Kommissie vir Inligting te
versoek om die nodige reëlings te tref dat besluite
deur die Algemene Sinode geneem, so spoedig
moontlik by ringe sal uitkom. Dit sou goed wees as
dit daagliks na skribas van ringe deurgefaks kan
word. - Ring van Beaufort

81.13 INLIGTING: VERSPREIDING VAN KO
NINKRYKSNUUS

Die Sinode dra dit aan die Kommissie van lnligting op
om opwindende nuus wat verband hou met die dma
miese en wêreldwye uitbreiding van die koninkryk
van God op ‘n deurlopende grondsiag te versamel en
aggressief aan die media te bemark vir die grootste
moontlike openbare verspreiding. Die kiem val op
koninkryksnuus eerder as kerknuus; op gebeure wat
getuig van die oorwinning van die Gees eerder as op
die doen en late van mense. Die doel is om God te
verheerlik en gelowiges te bemoedig deur hulle te
help om ‘n oorwinningsperspektief op wéreidge
beure te ontwikkel en hulle tot daadwerklike meele
wing en voorbidding aan te spoor. - Ring van Clan-
william

B1.14 INSTITUUT VIR DOWES EN BLINDES;
AFSONDERL1KE KOMMISSIES

Die Sinode volstaan met die status quo ten opsigte
van afsonderlike kommissies vir die lnstituut vir
Dowes en Bhndes, los van die Sinodale Kommissie
vir die Diens van Barmhartigheid.

Motivering:

1. Daar is geen voordeel vir die Sinode in hierdie
voorgestelde “rasionalisering” nie.

2. Die omvangrykheid van die werk regverdig self
standige kommissies.

3. Spesialisasie en ‘n eie identiteit vir die werk is
nodig vir die voortgaan daarvan - andersins sal die
werk ook van eweredige bydraes afhanklik word.
Outonomie het selfstandigheid tot gevolg gehad.

4. ‘n Tradisie van 110 jaar wat die Sinode goed ge
dien het.

5. Die Sinodale Kommissie vir die Instituut vir Dowes
en Blindes se funksie is nie net Diens van Barmhar
tigheid nie, maar ook Evangelisasie en Jeugwerk.
- Ring van Worcester

81.15 KANSELRUILING: SKDB

Die Sinode besluit:

1. Dat ‘n Sondag vir die Diens van Barmhartigheid
deur die Ring bepaal sal word by welke geleentheid
die saak van Diens van Barmhartigheid aandag sal
geniet.

2. Dat die verpligte kanselruiling venial en

3. Dat bogenoemde verwys word na die Tydelike
Regskommissie ten einde die betrokke Bepalinge en
Reglemente dienooreenkomstig te wysig. - Sinodale
Kommissie Diens van Barmhartigheid

81.16 KAPELAANSAANGELEENTHEDE

Die Sinode besluit om by die Kapelaansdiens aan te
beveel dat;
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1. die moontlikheid andersoek word am proponente
op vrywillige basis te gebruik ten einde hulle burger
magverpligtinge na te kam (24 BIS) en terselfdertyd
‘n bron van inkomste te he.

2. tegelykertyd die las van burgermagkapelane in
diens van gemeentes tegemoet te kam in hulle be
dieningsbehoeftes, met dien verstande dat voorrang
gegee sal word aan:

2.1 burgermagkapelane wat in die 2
tydperk hulle diensplig verrig het en

2.2 gemeentes met slegs een Ieraar.
Namakwaland

B1.17 KAPELAANSDIENS

jaar diensplig

- Ring van

Die Sinode versoek die AKF am met die KVA te be-
ding dat kapelane se vergoeding vergelykbaar sal
wees met die van die gemeentepredikante. - Ring
van Goodwood

81.18 KATEGESEBOEKE

Die Sinode vra die Sinodale Jeugkommissie om drin
gend aandag te gee aan die kategeseboeke met die
oog daarop om al vyf boeke in een boek saam te vat.
- Ring van Koeberg

B1.19 LIEDERE WAT MINDER FORMEEL IS

Die Sinode besluit om die Algemene Kommissie vir
die Erediens te versoek dat oorweging daaraan ge
skenk word dat bundels met minder formele liedere
(by Die Jeugsangbundel) deur die kerklike uitgewers
behartig word, deur wie die teologiese keuring oak
narmaalweg gedoen ward - saos in die geval van
ander geestelike publikasies. - Ring van Beliville

Bl.20 REKENARISERING

Die Sinade gee aan die Sinodale Argiefkommissie en
die Ad hac-kommissie vir rekenarisering apdrag am:

1. Kerkrade van riglyne in verband met rekenarise
ring te vaorsien, en

2. andersoek te daen na die moontlikheid am ‘n
doap- en lidmaatregister te antwerp waarop reke
naaruitdrukke in die toekoms gemaak kan word. -

Ring van Durbânville

B1.21 SINODE - SUID-KAAPSTREEK

Die Sinode besluit dat die Sinodale Kommissie ge
durende die reses ‘n andersoek doen na die stigting

~~~van ‘n Sinode vir die Suid-Kaapstreek, met aanbeve
ling aan die volgende Algemene Sinode (1994).

Motivering

1. Met die oag op besparing is dit ongewens dat ‘n
sinodale gebied saas die Wes-Kaap so ‘n geweldige
groot geagrafiese gebied beslaan. Dit hët tot gevoig

dat lang afstande groot uitgawes t a v reisgeld aan af
gevaardigdes uit die Suid-Kaap vir sinodesittings en
sinodale kommissie-vergaderings, meebring.

2. Die afstande maak die gebied t a v die Wes-Kaap
‘n afgelee gebied, wat in die hg van bogenoemde
beteken dat al hoe minder lede ult die gebied in kam
missies betrek ward en dus oak dat inspraak beperk
word.

3. As gevoig van afstande en koste is ditrn~ilik vir
persane uit die Suid-Kaap am sinodale aangeleent
hede, by inligtingsgeleenthede, by te woon, aange
sien dit merendéel in en am die Skiereiland aange
bied word.

4. ‘n Kleiner sinadale gebied lei onmiddellik tot mm
der afgevaardigdes, wat dus ‘n kleiner vergadering
beteken. Die gevalg daarvan sau kon wees: meer
gereelde sinadale vergaderings, ‘n eenvoudiger en
meer soepel struktuur en dus meer effektiwiteit, oak
vir die Wes-Kaap-gebied, wat dan ook kleiner sal
wees.

5. Die eerste reel van art 32 (Kerkorde) bepaal dat die
Sinade saamgestel word uit afgevaardigdes van ge
meentes wat geagrafies ‘n eenheid varm en maklik
kan vergader. Die ring is van mening dat dit geen
sins die geval is in die huidige uitgestrekte Wes
Kaapse sinodale gebied nie. ‘n Kleiner sinodale ge
bied sal hieraan reg laat geskied en terselfdertyd ‘n
besparing aan tyd, geld, moeite en afwesigheid uit
gemeentes meebring. - Ring van Knysna

B1.22 STAAT VAN GOOSDIENS

Die Sinode besluit dat as gevalg van die meer vol
ledige ringsverslae, die verslag van die Staat van
Godsdiens aan ringsvergaderinge sal verval, met die
gevoiglike weglating van die Bepaling 26.3.1.2 in die
Bepalinge en Reglemente. - Ring van Durbanville

81.23 VERGADERTYE VAN SINODALE KOMMIS
SIES WAT OP RINGSBASIS SAAMGESTEL
WORD

Die Sinade besluit:

Die besluite van die Sinodale Kammissie 1989 soos
genatuleer ap bladsy 11 as pte 4.5.7.2.1 en 4.5.7.2.2
word soos volg gewysig:

Sinodale kammissies wat op ringsbasis saamgestel
word vergader drie keer in die reses en wel sodat:

1. die eerste vergadering onmiddellik na die sinode
sitting gehou sal word am te konstitueer en te beplan,

2. die tweede vergadering in die 2de jaar na die sit
ting en die

3. derde vergadering in die jaar waarin die valgende
Sinode gehau sal word. - J D Thom, Saamge
voegde sinodale kommissies vir Sending en
Ampsbedieriing en Evangelisasie
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82i EWEREDIGE BYDRAES

Die Sinode besluit om weg te doen met die stelsel van
‘n punte-aanslag om die eweredige bydraes te be
paal en impiementeer ‘n stelsel waarvolgens ge
meentes 10% van hulle bruto-inkomste oorbetaal as
eweredige bydraes. Die Sinode besluit om die nuwe
stelsel oor die volgende agt jaar in werking te stel. -

Ring van Beliville

B2.2 KANTOORRUIMTE: SINODALE GEBOU

Die Sinode dra dit aan die Kommissie vir Toesig en
Kontrole op cm ernstig aandag te gee aah ‘n doeltref
fender benutting van die kantoorruimte in die sino
dale gebou, en om die moontiikheid te ondersoek cm
van die kantore te verhuur. - Ring van Koeberg

B2.3 LERAARSPOS MET DIE OOG OP
STUDENTEBEARBEIDING

Die Sinode besluit cm finansiële huip te verleen aan
die Ned Geréf gemeente Tafeiberg ten einde ‘n leraar
te beroep vir die geestelike versorging van die
Kaapse Technikon-studente.

Motivering

Die kerkraad van Tafelberg het reeds sedert 1987
dringend aandag begin gee aan die feit dat ‘n
toenemende aantal studente van die Káapse Techni
kon hulle binne die grense van die gerrieentevestig.
Voigens die nuutste gegewens tot ons beskikking,
woon daar reeds meer as 200 studente in woonstelie
en kamers in die gemeente. Daar mag selts meer
wees. Dit is slegs die aantal wat ons reeds hierdie
jaar opgespoor het of waarvan ons reeds die adresse
ontvang het;

Die eerste koshuis op die nuwe kampus, wat geheel
en al binne die gemeente val, het op 1 Mei vanjaar ge
open.

In die hg van hierdie gegewens, het die gemeente be
sluit cm by die Sinode aansoek te doen cm hulp vir
die berceping van ‘n Ieraar vir die geestelike versorg
ing van hierdie studente. Ons het reeds ‘n belofte
van R30 000 per jaar van die bedieningsfonds ont
yang vir die beroep van ‘n proponent. Daar is reeds
begin om met proponente te onderhandel, maar ons
het nog nie finaal ‘n aansteiling gemaak nie, omdat
ons dit met die oog op kohtinui~eit in die werk, eerder
‘n voile leraarspos wil maak. Daarvoor het onsten
minste ‘n verdere R30 000 per jaar nodig

In die hg van die stygende lidmatetal en die
toenemende inkomste uit die sakegeboue, is die aan
duidings dat ons so ‘n pos binne enkele jare self sal
kan dra. Ons het professionele konsultante genader
cm vir ons ‘ri volledige toekomsbeplanning vir die ge
meente te cloen, veral wat finansies betref. Hulle het
reeds daarmee begin. Nou het ons egter nog nie die
fóndse cm self so ‘n pos te onderhou nie.

Ons besef dat wat die huidige studentegetalle betref,
u mag cordeel dat dit nog nie so ‘n pos regverdig nie.
As ons egter tot die volgende sitting van die Sinode
wag, mag dit daik te Iaat wees.

Wat die saak soveel dringender maak, is dat die
Cape Town Church of Christ’ reeds twee persone

aangestel het wat voltyds onder die studente werk.
Daar is cok ‘n ander groep wat reeds begin het om
elke week twee dienste vir die studente in die onmid
dellike omgewing van die kampus te hou.

Die werk onder die jongmense en studente in die ge
meente Tafehberg, het die afgeicpe jaar deur die Here
se genade en seen pragtig gegroel. Om dit vol te
hou en uit te brel, het ens meer huip ncdig as wat die
teologiese student op die comblik kan bied.

Ons vertrou dat u in belang van die werk van die Here
en in die hg van die beplande uitbreiding van die
Technikon en die verskaffing van verdere studente
verblyf binne die grense van Tafelberg-gemeente,
hierdie aansoek gunstig sal oorweeg. - Kerkraad,
Tafelberg

B2.4 TEHUISE VIR BEJAARDES: FINANSIëLE
HULP VIR PASTORALE BEDIENING

Die Sinode -

1. spreek sy dank en waardering uit teencor ge
meentes waar daar tehuise vir bejaardes is en wat tot
dusver die pastcraie werk daar finansieeh geborg het.

2. aanvaar in beginsel dat tehuise vir bejaardes (sees
in die gevah van studente-gemeentes waar ‘n greet
konsentrasie ekonomies nie-seifstandige lidmate
woon) finansieel die verantwoordehikheid van die
meerdere vergadering is.

3. besluit dat ‘n formule daargestel word deur middel
waarvan die gemeentes (wat beenop finansieeh nou
strop trek> erkenning sal kry vir pastorale werk wat die
leraar daar verrig. Dit kan by neerslag vind in ‘n ver
minderde punte aanslag - sees in die geval van
eweredige bydraes vir Diens van Barmhartigheid en
Sending.

4. dra dit aan ringe op cm gemeentes in wie se
grense daar tehuise vir bejaardes gelee is deur mid-
del van die ringsfondsekommissies te begelei tot die
effektiewe tcepassing van die formule.

Motivering:

1. Gemeentes is self verantweerdelik vir die verkry
ging van fendse vir hul interne lopende uitgawes
(RegI 9.2,1).

Gemeentes word tegemoetgekcm deurdat huhle er
kenning geniet (wat in effek op kontant-afshag neer
kern) yir die oprigting van geboue, restourasie-werk
(benewens die algemene hopende uitgawes van tot ‘n
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maksimum van R7 000 waarop alle gemeentes kort
ing ontvang) ens.

Daarbenewens is gemeentes bevoorreg om deel te
kan he aan die werk van die kerk in breër kerklike ver
band deur middel van ‘n eweredige aanslag en sino
dale/spesiale kollektes (ekstern).

2. Ringe ontvang inkomste uit bydraes vanaf die ge
meentes in sy ressort (RegI 9.3.1).

3. Sinodes ontvang fondse cleur middel van
ewered ige byd raes/sinodale kollektes vir uitgawes
toy werk op breër kerklike terrein (RegI. 9.4.3.1, 9.3.2,
4.3.3).

Nou is daar egter sake waarvoor gemeentes finan
siële verantwoordelikheid moet aanvaar, maar wat
eintlik op die terrein van die meerdere vergadering é
en nie uitsluitlik op die van die gemeente nie, byvoor
beeld pastorale bediening van tehuise vir bejaardes.

4. Die inwoners van ‘n tehuis kom uit ‘n verskeiden
held gemeentes - selfs uit verskillende denominasies.

5. Die volgende finansiële implikasies verdien ons
aandag:

5.1 Die pro rata-bydrae per belydende lid maat in ‘n
tehuis vir bejaardes (veral die in die ekonomies - nie
selfversorgende kategorie) kan nie vergelyk word
met die van die werkende belydende lidmaat en/of
gepensioneerde lidmate wat ekonomies selfversor
gend is nie.

Tog word hulle onder dieselfde kam geskeer aange
sien die formule vir eweredige bydraes nie onder
skeid maak vir die ekonomiese posisie van be
lydende lidmate nie.

5.2 Die behoefte aan pastorale sorg (veral in die ka
tegorie B en C tehuise) is baie groot.

5.3 In effek beteken dit dat die gemeente binne wie
se grense die tehuise gelee is die pastor (leraar) fi
nansieel borg sodat hy in die pastorale behoeftes kan
voorsien.

5.4 Indien ‘n gemeente finansieel in die vermoë is om
dit te kan doen is dit ‘n groot voorreg.

trek, ly die breër gemeente daaronder. Leraarsposte
moet gevries word wat andersins nie nodig sou wees
indien daar nie so ‘n groot groep belydende lidmate
was wat ekonomies vir alle praktiese doeleindes nie
hul verpligtinge kan nakom nie. Dit (hierdie ekon
omies onselfstandige groep) is ‘n bron by wie geen
verdere ontginning van fondse gemaak kan word nie.
Die finansiële las word die van ‘n relatiewe klein
groep.

5.6 Hierby moet ook nog in gedagte gehou word dat
‘n tehuis (soos by in die geval van Ramot Inrigting en
Magdalenahuis) ‘n breër publiek bedien as die ge
meente waarbinne dit gelee is. Daarom moet die
kerk indringend die probleme in die verband aan
spreek. - Kerkraad, ParowvaNei

82.5 VERGOEDINGSPAKKET: LERAARS

Die Sinode besluit dat die Saakgelastigde en/of die
Kommissie van Toesig en Kontrole voortaan die ver
goedingspakket vir leraars (insluitend motor- en reis
toelae) soos aanbeveel deur die Algemene Kommis
sie vir Fondse onveranderd en onverminderd aan
kerkrade sal deurgee vir implementering in gemeen
tes.

Motivering:

1. Een van die oogmerke met die totstandkoming
van die Algemene Sinode was onder andere om een
vormigheid ten opsigte van lewensonderhoud van
leraars te bewerkstellig en ongesonde mededinging
uit te skakel.

2. Die Sinode van die Ned Geref Kerk in SA het né
rens ‘n besluit geneem wat aan die Saakgelastigde
en/of die Kommissie van Toesig en Kontrole die mag
tiging gee om veranderings en/of verminderings in
die vergoedingspakket aan te bring nie. lnteendeel,
die Sinode van Wes-Kaapland het juis vir eenvormig
heid gepleit (Acta AIg Sin 1974 bI 48 Pt 3.3.3.4).

3. Die huidige gebruik van die Saakgelastigde en/of
Kommissie van Toesig en Kontrole om die aanbevole
motortoelae met ‘n sekere persentasie te verminder,
het geen redelike regverdiging nie. lnteendeel, dit
het oor die afgelope jare leraars van hierdie sinodale
gebied onregmatig benadeel en ‘n agterstand ges
kep wat nie weer ingehaal sal kan word nie. - Ring
van BeIlville

82

5.5 Indien ‘n gemeente egter finansieel noustrop
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B3 LEER EN AKTUELE SAKE

B3.1 AKLAS: SAMESTELUNG

Die Sinode versoek die Algemene Sinode dat twee
eksegete ook onder die deskundige lede van AKLAS
sal tel. - Ring van Beliville

B3.2 BEDRYFSETIEK

Die Sinode besluit dat SKLAS versoek word om rig
lyne vir ‘n bedrytsetiek uit te werk vir deursending na
kerkrade en ringe. - Ring van Swartland

63.3 ‘BESETflNG NAMIBIë’ ENS

Die Sinode

betreur dit dat die Moderamen op 22 Januarie 1988
geweier het om dringende vrae oor die Skriftuurlike
verdedigbaarheid van die volgende sake vir bestude
ring en versiag aan die Sinodale Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake (SKLAS) deur te gee, nadat hierdie
vrae op 18 November 1987 aan die Moderamen
voorgelé is:

“1) Die voortgesette staatsregtelik onwettige Suid-Af
rikaanse besetting van Namibië.

2) Die beweerde Suid-Afrikaanse beleid van de
stabilisering van buurstate cieur onder meer:

a) regstreekse gewapende invalle - soos reeds meer
male, en huidig wéér - in Angola; en

b) steun aan ‘~~rroriste/rebelle/VryheidSvegters’ (7) -

byvoorbeeld in Angola (‘Unita’) en in Mosambiek
(‘Renamo’);

veral in die hg van die noodwendig al hoe meer akute
menshike tyding en stygende lewensverhies wat met
sodanige optrede gepaard gaan.

3) Die Suid-Afrikaanse betrokkenheid by die weer
houding/manipulasie van die waarheid, en selfs die
regstreekse skending daarvan (‘in belang van die vei
higheid van die staat’) - ter wille van hoogs omstrede
pohitieke doelstelhinge binnenslands en buitens
lands.’

2. Die Sinode betreur dit dat die SKLAS : a) nadat op
7 Oktober 1988 kennis ontvang is van die Moder
amen dat hierdie vrae wél deur die kommissie in be
handehing geneem word, en b) nadat op 11 Mei 1989
‘n “vorderingsverslag’ gelewer is, besluit het om die
betrokke studie nie deur te voer nie, met instemming
van die Moderamen, luidens ‘n brief van die Scriba
Synodi gedateer 15 Desember 1989.

3) Die Sinode versoek die Moderamen en die SKLAS
om die besluit van die Sinode van 1987: ... dat lede
van die Sinode vrae wat hulle oor die Skriftuurlike ver
dedigbaarheid van bepaalde aspekte van die staats
bestel het, aan die Moderamen kan deurgee, wat ‘n
opdrag in verband daarmee kan deurgee aan SKLAS

vir bestudering en vershag . ..“, verantwoordehik en met
bekwame spoed uit te voer, terwyl weiering om
moonthik onskriftuurhike optrede deur die staatsbestel
te ondersoek, die betrokke twee instansies - en inder
daad die kerk waarvan huhle kommissies is - moreel
medephigtig aan sodanige optrede kan maak. - H J
D Brand, predikant St Stephen’s

B3.4 BRlTS~lSRAEL-BEWEGlNG

Die Sinode besluit om SKLAS te versoek dat ‘n pub
likasie oor die Brits-lsrael-BeWeging in verstaanbare
taal op skrif gestel sal word. - Ring van Mossehbaai

B3.5 BURO VIR BURGERLIKE SAMEWERKING

Die Sinode -

1. neem met diepe heedwese en verbaasde afsku
kennis van die beweerde moorde, marteling en ver
minking van pohitieke teëstanders van die staat deur
die “Buro vir Burgerlike Samewerking” en sy me
dewerkers waaroor onder meer voor die Harms
Kommissie (1990) getuig is;

2. getuig profeties teenoor die staat dat indien en in
soverre daar aanduidinge is dat sodanige bose dade
moonthik sienderoë deur die staat toegehaat en selfs
gesteun is, dit die staat ahle reg sou ontneem om hom
voortaan as “Christelik” aan te dien, en ‘n lasterlike
bespotting maak van die herhaalde verwysings na
die beskikking van die almagtige God in toesprake

deur hoe staatslui;

3. spreek die ernstige hoop uit dat spoedig opgetree
sal word, op alhe vlakke van verantwoordehikheid,
teen mense en instansies wat moonthik by sodanige
misdade betrokke was - nie net in die Repubhiek van
Suid-Afrika nie, maar ook buite sy grense, omdat de
morele verantwoordelikheid van ‘n owerheid wat~
homself “Christelik” wil noem, geen landsgrense ken
nie, en daar ontstellende aanduidinge bestaan dat
juis ook in die buiteland gruwehdade, in die RSA be
plan, gepleeg is - met smarthike gevolge vir baie
mense, onder wie lidmate van ons eie kerk. - H J 0
Brand, predikant st Stephen’s

83. 6 BELYDENISSKRIF

Die Sinode bespreek die wenshikheid van ‘n nuwe be
lydenisskrif waarin die waarheidsmomente van die
BeiharbelydeniS vervat is, en waaraan die Ned Geref
Kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk in SA, en
die Reformed Church in Africa gesamenthik gewerk
het. - Ring van Wynberg

83.7 DIE MENS EN MENSLIKE LEWE

Die Sinode besluit dat hidmate en kerkrade opgerOeP
word om die Skrif se standpunt oor aborsie en die
lewe te bestudeer en beswaar te maak teen enige
standpunte wat met die Skrif strydig is. (Na aanlei
ding van SKL~S-verslag pt 2.5.2). - Ring van Piket
berg



RINGSVORMS -174- B3

B3.8 DIE MENS EN MENSUKE LEWE (SKLAS
versiag pt 2.5.2)

Die Sinode ag dit hoog wenslik dat ter sake kwessies
op die terrein van die bio-etiek (soos o a voorgeboor
telike lewe, aborsie ens) op elementére wyse in die
skool en in die kategetiese onderrig behandel word
en desnoods deur Bybelkor in ‘n jeugkursus saamge
vat word. Die Sinode versoek dat SKLAS ondersoek
in hierdie verband sal doen. * Ring van Somerset
Wes

B3.9 DIE MENS EN MENSLIKE LEWE

Die Sinode besluit dat ter wille van die kerk se ge
tuienis in hierdie saak versoeke gerig sal word dat die
verslag in sowel die Mediese Joernaal as in ‘n
populêre vrouetydskrif geplubliseer sal word. - Ring
van Wynberg

83.10 GESAG EN BETROUBAARHEID VAN DIE
BYBEL

Die Sinode versoek SKLAS om ‘n hermeneutiek vir
die gemeentelid op ‘n eenvoudige en bevatlike wyse
op te stel. - Ring van Vredenburg

83.11 INFLASIE

Die Sinode versoek SKLAS om met die NG Sending
kerk en die N G Kerk in Afrika te skakel rondom die
inflasievraagstuk. - Ring van Worcester

83.12 KAPELAANS-LEKTUUR

Die Sinode besluit dat die Kapelaansdiens die Sinode
mug oor hoe lektuur teologies en konfessioneel ge
keur word. - Ring van Beliville

83.13 KAPELANE: RANGSTRUKTUUR

Die Sinode besluit dat SKLAS ‘n prinsipiële standpunt
sal formuleer en aan die Sinode sat voorlê rakende
die rol van die kapelaan in die SAW, SAP en SAGD,
veral met betrekking tot die rangstruktuur waaraan
kapelane op bepaalde plekke blootgestel word. -

Ring van Swartland

83.14 KERK EN SAMELEWING 1990

Die Sinode gee aan SKLAS opdrag dat daar deurlo
pend aandag aan hierdie getuienis van die Ned Geref
Kerk gegee word. - Ring van Beilville

83.15 MESSIASVERWAGTING IN OU TESTA
MENT (SKLAS-verslag pt 2.2.2)

Die Sinode besluit om hierdie verslag oor die Mes
siasverwagting in die Cu Testament in vereenvou
digde en verkorte vorm as pamflet uit te gee ter wille
van die gewone lidmaat. - Ring van Somerset-Wes

83.16 NAGMAALSBEDIENING

moontlikheid dat die nagmaal ook in sommige om
standighede deur ouderlinge bedien mag word. -

Ring van Stellenbosch

83.17 OKKULTISME

Die Sinode spreek sy verontrusting uit oor die sensa
sionele wyse waarop sommige populêre tydskrifte
sake soos satanisme en okkultisme aanbied en is van
oordeel dat sodanige hantering eerder ‘n fladelige
uitwerking kan he en jongmense se belangstelling vir
sodanige sake op ‘n ongesonde wyse kan prikkel.
Daarom word die media dringend versoek om so
danige sake met verantwoordelikheid te hanteer en
om veral ook die sg feite baie meer krities te benader.
- Ring van Worcester

83.18 OKKULTISME

Die Sinode versoek BUVTON om ‘n toerustingskur
sus ten opsigte van okkultisme vir predikante aan te
bied. (SKLAS versiag Pt 25). - Ring van Piketberg

83.19 PASSIESPEL

Die Sinode gee ‘n prinsipiele uitspraak oor die op
voering van die lydensgeskiedenis (Passiespele) in
Ned Geref gemeentes. - Kerkraad, Suider-Strand

83.20 RUSTENBURG-KERKEBERAAD

Die Sinode -

1. Vereenselwig horn met die Verklaring van die Rus
tenburg-kerkeberaad (Nov 1990).

2. Waarsku dat die Beraad en Verkiaring nie misbruik
mag word as ‘n kerklike legitimering van die staat se
reformiste-beleid nie, terwyl daar ernstige vrae be

staan oor die opregtheid van die staat se bedoelinge.

3. Verwerp apartheid in teorie en praktyk ondubbel
sinnig as sonde.

4. Doen berouvol belydenis van die kerk se skuld aan
die vestiging, handhawing en selfs voortgaande ver
dediging van die sonde van apartheid.

5. Besluit tot ‘n openbare daad van belydenis, naam
lik dat die Sinode in waardige prosessie na die Groote
Kerk in Adderleystraat beweeg vir ‘n belydenisdiens,
ten einde die opregtheid van sy berou sigbaar te be
vestig voor die Here en teenoor die miljoene mense
wat vanweë die sonde van apartheid oor baie jare
swaar gely het en steeds ly.

6. Verbind horn daartoe om die sonde van apartheid
deur die genade van God in die harte en lewens van
ons kerk se lidmate te bestry, en dit in alle kerklike en
samelewingstrukture te help afbreek, terwyl hy bid en
werk vir die vestiging van liefde en reg in die harte, en
‘n regverdige, demokratiese, nie-rassige, nie-seksis
tiese en nie-uitbuitende bestel in ons land.

Die Sinode dra dit aan SKLAS op om te besin oor die 7. Getuig met diepe ems profeties teenoor die staat
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dat die reformistiese’ pogings om ‘n “nuwe Suid-Af
rika daarte stel, tot mislukking gedoem is -alle skyn
bare aanduidinge van “sukses” ten spyt - indien dit:

7.1 nie opkom uit opregte en openbaar bevestigde
berou deur die staat oor die wandade van die verlede
(On die hede), sowel as die eerlike strewe om dit radi
kaal reg te stel nie; maar:

7.2 bloot op die oog het om die isolasie van Suid-Af
rika te deurbreek en die finale seggenskap polities en
ekonomies tot elke prys vir die blanke minderheid en
hul medestanders te behou; en:

7.3 daarom, verre van tot ware geregtigheid en vrede
te wil lei, eerder ‘n hoogs geraffineerde magspel be
hels, wat hoogstens daarop gemik is om die blankes
en hulle medestanders se belange te dien, terwyl die
meerderheid van die bevolking steeds in wesenlik
magtelose armoede en vernederende knegskap ge
vange gehou word - wat groeiende geweld, uitein

delike chaos en die dood vir ons land en sy mense
sou inhou. - H J D Brand, predikant St Stephen’s

B3.21 SKULDBELYDEMS

Die Sinode versoek SKLAS om die proses van skuld
belydenis, rakende die Ned Geref Kerk se aandeel
aan die apartheidsbestel, op gang te bring deur mid-
del van ‘n studiestuk wat riglyne aan kerkrade voor
hou hoe om met behulp van konferensies en die pre
diking, lidmate te begelei ten einde die skuldvraag ef
fektief aan te spreek en hulle skuld in eredienste en
onderling te bely. - Dr B J Kotzé, Ned Geref Ge
meente Observatory

B3.22 VOORBEHOEDMIDDELS

Die Sinode versoek SKLAS dat ‘n eenvoudige bros
jure geskryf word ten opsigte van voorbehoedmid
dels en ingeplante apparaat en hulle gevare. (Vgl
SKLAS verfslag Pt 2.5.2) - Ring van Knysna
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B4 KERKREG: BEPAUNGE EN REGLEMENTE - BEPL 35.82A

84.1 BEPALING 31.3.1

Die Sinode wysig Bepaling 31.3.1 van Kerkorde, Be
palinge en Reglemente orn soos voig te lees:

Hierdie kommissie wat bestaan uit minstens twee
lede en die skriba van die ringsvergadering (sien Bep
29.1.1) met die nodige getal sekundi wat, indien
vereis, na volgorde deur die skriba opgeroep kan
word..’.

Motivering:

1. indien die kommissie uit siegs drie lede bestaan is
daar ‘n moontiikheid dat ‘n staking van stemme by die
verkiesing van die voorsitter kan ontstaan.

2. Die ringskommissie moet soms kontensieuse
sake hanteer. In sulke gevalle is dit wenslik dat die
kommissie uit meer as drie lede bestaan.

3. ‘n Ring kan na gelang van eie omstandighede be
sluit of sy ringskomrnissie uit meer as drie lede moet
bestaan. ‘n Optimum van 5 lede is aan te beveel. -

Ring van Beilville

B4.2 REGLEMENT 7.2.1.3

“Dat die reglement van orde (7.2.1.3) soos voig
gewysig word:

Wie die meeste stemme op hom verenig het, is gekies
indien die getal stemme op horn uitgebring die vol
strekte meerderheid is van die stemme wat behoorlik
uitgebring is. Die totale getal stemme wat uitgebring
is, moet egter die volstrekte meerderheid van die aan
wesige lede uitrnaak.” - Ring van Tulbagh
B4.3 BEPALINGS 31.4.1.3 en 31.5.1

Dat Bepalings 31 .4.1.3 en 31.5.1 met die voigende
byvoeging gewysig word: Die ringe waar kerkvisi
tasie reeds piaasvind, word onthef van hierdie ver
pligting. - Ring van Tulbagh

B4.4 VOLLEDIGE RINGSVERSLAE

As gevoig van die meer voiledige ringsverslae, die
verslag van die Staat van Godsdiens aan ringsver
gaderinge sal verval, met die gevoiglike weglating
van die Bepaling 26.3.1.2 in die Bepalinge en Reg
lernente. - Ring van Durbanville

B4.5 ARTIKEL 48.5

Na aanieiding van Kerkorde Artikel 48.5 wil die Ring
van George die volgende stel:

1. Dat die Ring van George onbeskaamd die stand
punte handhaaf dat die Nederduitse Gereformeerde
Kerk ‘n belydeniskerk is.

2. Dat die Ring van George verder daarvan oortuig is
dat die hele boodskap van die Skrif of soos Paulus dit

stel, die “voile raad van God in die predking aan die
orde gebring moet word.

3. Dat die Ring van George die mening toegedaan is
dat daar deur middel van visitasie vasgestel moet
word of prediking met ‘n doelgerigte en goedbe
plande preekprogram die kerkjaar benader en dat die
blote invul van die vraag oor die twaalf agtereenvol
gende kategismispreke nie ‘n waarborg is dat aan
punt 2 voldoen word nie of dat die inhoud van die be
lydenisskrifte in die prediking tot sy reg komnie.

4. Dat die Ring van George wil gevolglik voorstel dat
K 0 Artikel 48.5 geskrap word en dat K 0 Artikel 48.4
soos voig uitgebrei word:

“Die inhoud van die prediking moet steeds ‘n verkla
ring en toepassing van die Heilige Skrif wees. Ver
der moet die prediking reg laat geskied aan die voile
raad van God soos geopenbaar in die Skrif en in
ooreenstemming met die beiydenisskrifte.” - Ring
van George

54.6 INDIEN VAN KLAGTES

Die Sinode besluit om die Kerkorde van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk in S A en die Reglernent
vir die uitoefening van die tug soos voig aan te vul:

Artikel 63.4

Nadat ‘n lidmaat of ampsdraer herhaaldelik kiagtes
ingedien het wat, bo aile twyfel ongegrond blyk te
wees, kan daar na bevind van sake, tugmaatreëis
teen so ‘n persoon oorweeg word deur die vergade
ring aan wie se opsig en tug hy onderworpe is.

Reglement 1.1.1 (voeg die volgende in na uitges
luit)

Wanneer die kommissie van oordeel is dat ‘n kiag of
nadelige gerug wat ontvang is neerkom op kwel
sugtige, of kwaadwillige, of kwetsende gedingvoer
ing en geen wesenlike substansie het nie, wys hy dit
summier van die hand met kennisgewing aan albei
partye, sonder om hulle op te roep om voor die kom
missie te verskyn. Hierdie bevinding bly van krag
totdat die kerkraad dit op sy eersvolgende vergade
ring bekragtig of verwerp. Daarna kan die kerkraad
desverkiesend handel na luid van Artikel 63.4.

Reglement 1.2.1 (voeg die volgende in na “opge
roep”)

Wanneer die ringskornmissie van oordeei is dat ‘n
kiag of nadelige gerug wat ontvang is neerkom op
kwelsugtige, of kwaadwiiiige, of kwetsende geding
voering en geen wesenlike substansie het nie, wys hy
dit summiervan die hand met kennisgewing aan albei
partye, sonder om huile op te roep om voor die korn
missie te verskyn. Hierdie bevinding bly van krag
totdat die ring dit op sy eersvoigende vergadering be
kragtig of verwerp. Daarna kan die kerkraad desver
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kiesend handel na luid van Artikel 63.4.

Motivering

‘n Onverkwiklike situasie mag binne die kerk ont
staan, dat ‘n lidmaat, om watter rede ookal, klagtes
genereer wat keer op keer as ongegrond afgewys
moet word. Met elke sodanige kiag wat ontvang
word is die ringskommissie verplig orn ‘n votledige
ondersoek te hou met oproep van afle partye en ge.
tuies (vgl RegI 23.1.2.1, 23.1.2.3 em 23.2.3). In die
ooreenstemmende bepalinge vir die kerkraad kom
die insiggewende woorde voor: “... indien dit nodig
geag word’ (vgt RegI 23.1.1.1).

Die volledige ondersoek voor die kommissie, setfs
nadat klag op kiag ingedien is, kan oor bale ure en
dae en selfs jare strek met at die opoffering en ver
spilling van kosbare tyd en mannekrag. Dit skaad
ook verhoudinge binne die kerk.

Die volgende beginsels is hier van belang:

1. Ongeag KO Art 59 wat sê dat die “toon van burger-
like regspleging vermy moet word” moet vasgehou
word aan die algemene regsreel dat elkeen die reg
het om aangehoor te word en sy saak te stel, maar in
sekere gevalle ook belet behoort te word.

van die gemeente rus die verpligting om rnekaar in
broedertike liefde te vermaan’, moet KO Art 16.1 en
63.2 ook gelees word: “Die kerktike opsig strek horn
uit oor die hele lewenswandet van lidmate ...“ tewete

leerstetlige en openbare ergerlike gedrag

3. ‘n Verdere regsreël is dat die reg nie luister na on
benuttighede nie. Hiermee saam die gemeenregte
like beletsel op kwelsugtige gedingvoering (regs
remedie). -

Verwysend na bogenoemde mag ‘n persoon se reg
nie ontken of ontneem word om onder andere kiag
tes in te dien nie. Die leemte in die huidige Kerkorde
is egter dat die meganisme ontbreek om ‘n persoon
wat herhaaldelik beuselagtige en kwaadwillige “kiag
tes” indien, en inbreuk maak op medegetowiges se
tyd en regte, aan bande te tê. Cm een of ander rede
het Art 167 van die Kerkorde van 1965, wat in ‘n
sekere sin die behoefte ondervang het, verdwyn. In
beginsel behoort daar een of ander beletsel te wees
op persone wat herhaaldelik ongegronde klagtes in
dien vanweë verskeie redes (selfs ook vanweë een of
ander persoonlikheids- of sielkundige afwyking).

Ons is van mening dat die voorgestelde formulering
in die nuwe Art 63.4 en Regi 23.1.1.1 en 23.1.2.1 die
probleem korrek hanteer en dat ‘n oneindige ver
morsing van tyd en ander probteme uitgeskakel kan
word. - Ring van Somerset-Wes2. Alhoewel KO Art 63.1 bepaal dat “op at die lidmate
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B5 R~NGSVORMS

B5.1 RINGSVORMS

1. Die Sinode besluit dat op die ringsvorms die item
“vorige boekjaar’ so geInterpreteer word dat dit die
vorige boekjaar is waarvan verslag gedoen is (veral
in die jaar ná die Sinode), behalwe ten opsigte van die
finansies.

2. Die Sinode besluit dat die vrae oor skakeling in die
N G Kerkfamilie nie by die vorm vir sending tuishoort
nie, wys op die duplisering van die vrae oor kerklike
skakeling en verhoudinge op die vorms vir sending
en leer en aktuele sake, en versoek die toepaslike
kommissie om in oorleg met die SSK uitsluitsel oor
die toepaslike plek van die vrae te kry en op die nuwe
ringsvorms aan te bring. - Ring van Beliville

B5.2 RINGSVORMS: TIENPUNT-SKAAL

Die Sinode gee opdrag aan sy kommissie vir rings
vorms dat die tienpunt-skaal, waar moontlik, gebruik
sal word vir die gee van antwoorde in plaas van net
‘n “ja’ of ‘n Thee. - J D Thom, Saamgevoegde
Kommissies vir Sending en Ampsbediening en
Evangelisasie

B5.3 RINGSVORMS : SENDING EN EVANGELI
SASIE

Die Sinode besluit

Die kommissie vir ringsvorms word versoek om die
ringsvorm sodanig op te stel dat

1. die gemeentelike bydrae per lidmaat duidelik gevra
word asook

2.die persentasie bydraes vir sending en evangeli
sasie in verhouding tot die totale inkomste van die ge
meente!ring.

3. Die terminologie so verander sal word dat kerkrade
die bydraes nie as ‘n aanslag sat sien nie, maar as ‘n
voorreg om deet te kan he aan die koms van die Ko
ninkryk van God. - Saamgevoegde Kommissie vir
Sending en Ampsbediening en Evangelisasie
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C~ APPELLE EN VERSOEKSKRWTE

Cl R G BUTLER: AANSOEK OM HERSTEL
VAN STATUS

1. Die Ring van Durbanville se aanbeveling:

Die Ring van Durbanville het op sy vergadering van
10 September 1990 die volgende besluit: Die Ring
besluit om by die Sinodale Kommissie van Wes
Kaapland aan te beveel dat broer R G Butler kan
voortgaan met sy aansoek vir legitimasie by die ku
ratorium.

Hierdie besluit is kragtens die Reglement vir die reel
ing van die opleiding en tegitimasie van Evangeliedie
naars (Okt 1986) punt 5.3.8 geneem.

Broer Butler het ult die bediening bedank in 1984 toe
hy leraar was in die Ring van Soar van die NGSK Hy
en sy gesin is tans lidmate van die Ned Geref Kerk
Die Ringskommissie het die nodige inligting oor die
lewe en leer van broer Butler ingewin.

Op grond van die getuienis van die plaaslike ge
meente waar hy woonagtig was, beveel die Ring aan
dat hy weer by die kuratorium kan aansoek doen vir
legitimasie.’

DR J W BURGER, Skriba Ringskommissie

2. Die ander ter sake stukke is aan die Tydelike
Regskommissie besorg.

C2. W J LOUW: AANSOEK OM HERSTEL VAN
STATUS

1. Die Ring van die Paarl se aanbeveling:

Mnr W J Louw van Pionierspark, Windhoek, het by
die Ring van die Paarl aansoek gedoen om herstel in
die amp as leraar. Na luid van Art 66.3.2 van die Ker
korde, het die Ring sy aansoek op 19 Maart 1991 be-
handel nadat hy ‘n positiewe aanbeveling van die
kerkraad van die Paarl (waar hy voorheen leraar
was), die gemeentes en ringe waarbinne hy oor die
afgelope 22 jaar woonagtig was en die Ringskommis
sie van hierdie Ring ontvang het.

Die Ring het eenparig besluit orn die herstel van br
Louw by u aan te beveel vir voorlegging aan die aan
staande Sinode.”

DR A J C ERWEE, Skriba van die Ring

2. Die ander ter sake stukke is aan die Tydelike
Regskommissie besorg.

C3 B S JANEKE: APPEL TEEN UITSPRAAK
VAN SINODALE KOMMISSIE

1. Brief van Skriba van Sinodale Kommissie aan
br B S Janeke - 27 Oktober 1989

skrywe van 19 September 1988, kan ek u nou mee
deel dat die Sinodale Kommissie die saak tydens sy
vergadering van 17 en 18 Oktober 1989 in behande
ling geneem het, en soos volg besluit het:

1. Aangesien br C F J Spies ‘n dienende ouderling
was, moes die beswaar teen horn inderdaad deur die
ring hanteer word en nie deur die kerkraad nie (K 0
Art 63.3). Die appélgrond kan dus nie gehandhaaf
word nie.

2. Die tweede appelgrond kan ook nie gehandhaaf
word nie. Uit RegI 23.1.2.3 is dit duidelik dat oudl
Spies wel die brief waarin beswaar teen sy verkiesing
gemaak is, moes ontvang. Verder is dit ‘n vereiste
van die gemene reg dat ‘n saak waarby ‘n persoon
betrokke is, nie gehanteer mag word sonder dat die
betrokke persoon ‘n afskrif van die klag of beswaar
teen horn ontvang hët nie.

Die kornmissie het horn nie uitgespreek oor die vraag
oor hoe die Ringskornmissie die verdere verloop van
RegI 23.1.2.3 gehanteer het nie. Dit was ook nie deel
van die appelgrond nie.

3. Aangesien broer C F J Spies ‘n dienende ouder
ling is, bly dit die taak van die ring om die saak te han
teer, of dit nou ‘n beswaar of kiag is rnaak nie verskil
nie. Ook hierdie appélgrond kan dus nie gehand
haaf word nie.

4. Appélgronde 4-7 kan nie gehandhaaf word nie
aangesien die beginsel tog is dat wanneer tug opge
hef is, herstel dit ‘n lidmaat se voile lidmaatsregte.
Volkome vergifnis beteken dat die sondes van die
verlecle nie meer teen die lidrnaat gehou mag word
nie.

In die hg van bogenoemde bevindinge m b t die
gronde van die appéh, besluit die Sinodale Kommis
sie om die appél van die hand te wys en word die be
sluit van die Ring van Knysna van 8.9.1988 gehand
haaf.”

DR F M GAUM, Skriba: Sinodale Komrnissie

2. Brief van br B S Janeke aan Skriba van Sino
dale Kommissie, 11 November 1989

Dankie vir u skrywe gedateer 27.10.89 bevattende
die uitspraak van die Sinodale Kommissie (SK). Ek
is egter genoodsaak orn teen die uitspraak appél aan
te teken op die volgende gronde - met al die vorige
uitsprake en dókumente as agtergrond.

1. Die SK benader en behandel my beswaar oor die
toelating van br C F J Spies tot die besondere amp as
‘n tugsaak - wat dit inderdaad nie is nie en ook nie
voorgegee was om te wees nie. In my skrywe aan
die Kerkraad van Knysna (KR) word hoofsaakhik
verwys na die Skrifgronde waarvolgens ‘n persoon
onbevoeg verklaar word om in die amp van ouderhing
aangestel te kan word.“Met verwysing na u appél soos uiteengesit in u
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Opmerking:

Die Kerk erken dat persone bepaalde hoedanighede
(kwaliteite) sal he vir die ampte van leraar, ouderling
en diaken. Indien ‘n kandidaat egter nie aan die ge
stelde vereistes voldoen nie, word hy afgewys op
grond van beskikbare inhigting. Sodanige afwysing
(beswaar teen horn) is tog sekerlik nie grond tot aksie
vir ‘n tugsaak en -ondersoek nie.

2. Die SK - net soos die RK - oordeel en verklaar dat
ná tughandeling en herstel van die persoon se regte
as lidmaat van die kerk, dit horn ook onmiddellik
kwalifiseer om in die besondere ampte aangestel of
bevestig te word. Hierdie opvatting rym ook nie met
die Skrif en die Kerkorde nie omdat vryheid slegs vry
held in Christus behels - vryheid met verantwoorde
Iikheid en verpligtinge, veral gehoorsaamheid aan
God se voorskrifte wat die hele kerklike en lewenster
rein omvat.

Ook verwyder volkorne vergifnis van sonde nie die
smet daarvan nie omdat mense soms lank onthou en
dis waarom die Apostel (1 Tim 3:2-12) spesifieke
vereistes stel vir die besonder ampte om die Kerk se
eer, en so ook God se eer, te beskerm.

3. My beswaar gedateer 24.8.87 aan die KR was
gerig aan die KR en was ingedien op versoek van die
KR. Die leraar het dit egter op eie houtjie na die RK
verwys - sonder raadpleging van/met die kerkraad.
Dit is in stryd met die Kerkorde want ‘n leraar kan
slegs as voorsitter optree wanneer hy saam met die
ouderlinge en diakens in vergadering is. Die KR is
die enigste vergadering wat bevoeg is om my voorge
legde beswaar te beoordeel en na goeddunke na die
meerdere vergadering te verwys.

Vergun my om ten besluite daarop te wys dat die wel
wese van die kerk diep afhanklik is van die beskerm
ing en welwese van die huwelik (as instelling van
God) en huisgesin (waar die kerk gevorm word en
waarin hy groei). Wanneer leiers in die kerk en op
voedkund ige arena opspraakwekkende ergerlike
sondes bedryf (soos minagting van die huwelik) skok
dit ver en wyd. Daarom is besliste optrede daarteen
‘n hoe roeping en prioriteit.”

B S JANEKE, Agnarstraat 2 (B), Knysna 6570

3. Die dokumente waarna br Janeke verwys, ver
skyn in die sakelys van die Sinodale Kommissie
(Oktober 1989).

C4 J A M ARCHER: APPEL TEEN OlE BESLUIT
VAN DIE RING VAN WYNBERG

1. Brief van br J A M Archer, 10 Mel 1991

1. Hiermee teken ek beswaar aan teen die besluit
van die Ring van Wynberg geneem op 17Apr11 1991
soos uiteengesit in ‘n skrywe van die Ring gedateer
18 April1991.

2. Dit is aan my deurgegee dat ek my saak monde
ling kon stel om dit as sulks toe te hg.

3. Dit het nie gebeur nie, gevolgllk is die ‘audi alte
ram partem’ Reel en die ander reels van natuurlike
geregtigheid, in wese nie nagekom nie.

4. Sou ek die geleentheid gegun gewees het om my
saak mondeling voor te dra en toe te hg, sou ek mee
gaande dokument gemerk ‘Aanhangsel A’ toegelig
het en dit kon, so betoog ek, meegebring het dat my
saak gunstig oorweeg sou gewees het.

5. Ek versoek dus dat u by oorweging alle dokumen
tasie hierby aangeheg sal oorweeg. Ek is be
skikbaar en sal dit verkies om mondelings toeligting
van my standpunte aan u te stel.

Aangeheg vind u afskrifte van alle relevante stukke
waaroor ek beskik.

J A M ARCHER, Glastonbury Rylaan 7, Bishopscourt,
Claremont 7700

2. Brief van ds J P Theron, Skriba van die Ring
van Wynberg san br J A M Archer, 13 April 1991

“U brief gedateer 11 April 1991 het betrekking.

Volgens die gegewens uit die korrespondensie wat
aan die Ringskommissie voorgelê is, het die Rings
kommissie op 17 April as volg besluit:

1. Die Ringskommissie beskou nie die inhoud wat in
die stukke weergegee word, in die hg van Reglement
23 punt 1.1, 1.2 en 3.2.3, as ‘n klag, ‘nverspreidende
gerug, ‘n beweerde sonde of ergerhike wangedrag
nie.

2. Die Ringskommissie oordeel dat in die Hg van Reg
lement 23 punt 3.2.4 en 3.2.5 hierdie aangeleentheid
nie ‘n ondersoek deur die Ringsvergadering regver
dig nie.’

Ds J P THERON, Skriba: Ring van Wynberg

3. Die ter sake stukke is aan die Tydelike Regs
kommissie besorg.
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Dl ADDENDUM TOT D~E VERSLAG VAN D~E KOMM~SSllE VAN TOES~G EN
KONTROLE

Broer voorsitter, broers en susters

SIEKTEVERSEKERING : GROOT MEDIESE UIT
GAWES

As gevoig van die steeds stygende koste van groot
operasies en hospitalisasie, wat toenemend in pri
vaathospitale en kilnieke geskied, begin mense bale
belangstelling toon in aanvullende mediese verseker
ing aangesien mediese skemas dit moellik vind om
tred te hou met die steeds stygende koste spiraal.

Om in hierdie behoefte aan aanvuNende fondse vir
krisis situasies te voorsien, word verskeie planne
deur versekeraars bemark. Die Kommissie van
Toesig en Kontrole het opdrag gegee aan Volkskas
Pensioendienste om die mark te toets en ‘n aanbeve
ling te doen ten opsigte van ‘n skema wat aanvul
lende voorsiening vir groot mediese uitgawes bled
aan ‘n groep waarvan die meeste lede reeds aan ‘n
goeie mediese skema behoort.

l.VERSLAG

Uit die versiag van Volkskas Pensloendienste blyk die
volgende:

1.1. At die skemas hetten doel om aan ‘n lid geld be
skikbaar te stel wanneer duur mediese behandeling
ondergaan moet word weens ‘n ernstige kwaal of ‘n
ongefuk. Dit is verstaanbaar dat, onder sulke omstan
dighede, pasiënte verkies om van die mees vooraan
staande medici en hospitale gebruik te maak. Diesul
kes se tariewe is dan ook heelwat hoer as die tariewe
wat die mediesefondse hul tariewe op baseer; die ge
neeshere vra gewoonlik die tariewe wat die Mediese
Vereniging van SA (MVSA) aanbeveel, of selfs meer.
As die pasient nie finansieel in staat is om die verskil
te betaal tussen wat sy mediese fonds gaan betaal en
wat inderdaad vir die behandeling gevra word nie, sal
so ‘n persoon noodgedwonge van ander geneeshere
gebruik moet maak wat nog bereid is om mediese
fonds tariewe (‘RAMS’) te vra, en by Provinsiale Hos
pitale moet gaan aanklop wat ellelange waglyste het
(indien hulle, onder die ‘nuwe bedeling’, die pasient
enigsins sat aanvaar). Kundigheid en vinnige opname
kan partymaal die verskil tussen lewe en dood
beteken en mag die pasiënt forseer om horn in ‘n on
houdbare finansiële krisis te begeef.

1.2. Die meeste skemas se voordele is dus so opge
stel dat hulle, met ‘n meerdere of mindere mate van
akkuraatheid, die verskil sat betaal tussen die werk
like koste en die ‘RAMS’-tarief waarop mediese fond
se hut voordete baseer. Ongetukkig is dit so dat by
sommige skemas die voordeel buite verhouding
groot is, of ver te kort skiet, na gelang van die werk
like behoefte en dit hang dikwels grootliks van die be
paalde siektetoestand en die behandeling af, of die
voordeel voldoende gaan wees of nie.

1 .3.~Skernas gebruik gewoonlik een van die volgende
twee metodes om die voordeel te bepaal: die eerste
is waar ‘n bed rag toegestaan word vir elkedag wat in
die hospitaal deurgebring word.~ Die bedrag kan vas
wees of varieer afhangende van die tjpe akkommo
dasie, of snykunde betrokke is of nie en ander fak
tore.Die tweede metode wat gevolg worcL~ isØeur van
n versekerde bedrag gebruik te maak Die ver

sekerde bedrag’ word vooraf gèkies en premies hang
uiteraard van die groote daarvan af.’

1.4. In die vérsiag word besonderhede gegee van ver
skeie skemas. Die Kommissie van Toesig en Kontrole
het die besonderhede van die skemas bestudeer en
is van mening dat die voordele van die Medplus
skema, geadministreer deur Bensure Bestuursdien
ste en verseker deur lGl, die beste by ons behoeftes
pas.

1.4,1. Voordele

1.4.1.1. MedplUsse voordeleskaat is ook, net soos by
ander planne, gegrond op ‘n spesifieke bedrag per
dag in die hospitaal.Die bedrag hang daarvan af of
die akkommodasie in ‘n gewone, hoe sorg of inten
siewe sorg-saal was, en of die pasiënt in die sorg van
‘n aigemene praktisyn of spesialiswas, plus ‘n bedrag
vir elke minuut in die operasie teater. Daar is geen
minimum basiese bedrag wat eers van die uitbetaling
afgetrekword nie, maarom geringe gevalle uitte ska
kelword bepaal dat ‘n els ontstaan wanneer ‘n per
soon twee of meer dae in ‘n hospitaal moet deurbring
weens ‘n siektetoestand of ongeluk.

1.4.1.2. Medplus is ‘nfiliaal van Medskema, die groot
ste mediese hulpfonds administrateurs in die land en
het as sulks toegang tot Medskema se eiserekords en
databasis. ‘n Analise is gemaak van die koste
struktuur van ‘n groot aantal werklike else waar groot
uitgawes betrokke was. Daar is gevind dat die maksi
mum gaping tussen die werklike kostes, dit wit sê die
hospitaal- en doktersrekenings, medisyne ens. en die
tariefbedrag (RAMS) waarop die mediese fonds hut
voordele baseer, in feitlik geen gevat meer as 40%
was nie. Medplus se voordeleskaat is toe op so~’n
wyse opgestel dat dit hierdie maksimum gaping
(40%) dek en, om seker te maak, word die voordeel
outomaties met ‘n faktor van 25% verhoog. Die 25%
kan gesien word as ‘n toelae vir rnoontlike vooraf en
nasorg behandeling.

1.4.1.3. Medplus maakdus die unieke aanspraakdat
hut voordeel ALTYD die gaping sal dek en dat daar
nie ‘n buitensporige groot voordeel vir sommige
siektegevalle betaatbaar sal wees nie en, omgekeerd,
dat daar ook nie gevalle sat wees waar geen, of on
voldoende, voordeel betaalbaar sat wees nie.

1.4.1.4. Dit is insiggewend dat, afhangende van die
tipe behandeting wat ontvang word, of operasie wat
ondergaan word, die effektiewe voordeet wat inder
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daad betaal sal word ten opsigte van elke dag wat in
die hospitaal deurgebring is, van R 144 tot R 10 000
per dag kan wissel. Medplus het geen maksimumbe
drag wat geëis mag word nie, nag per geval, nag oor
‘n tydperk.

1.4.1.5. ‘n Unieke addisionele voordeel wat Medplus
bied, is ingeboude begrafnisversekering. R 3 000
word betaal as die lid of sy gade of ‘n kind 14 jaar of
ouer te sterwe kom, en laer bedrae vir jonger kinders.

1.4.2. Premies

Medpius het ‘n basiese vaste premie van R 43 per
maand per lid, en dit dek die hele gesin. Vir hierdie
premie geld die voormelde voordele en daar is geen
aftrekkings van enige aard nie. Lede kan egter ‘n laer
premie betaal en in ruil daarvoor ‘n bepaalde ‘bybe
taling’ kies van Of R 700, Of R 2 100, Of R 3 500. Die
premies verlaag dan na R 36 p.m,, R 18 p.m., en R 12
p.m.. Die ‘bybetaling’ is die risiko wat die lid self be-
reid is om te dra en geld eenmaiig vir alle eise wat ont
staan ten opsigte van die lid en sy gesin binne ‘n
twaalfmaande-tydprek. Die bybetaling sal van die
voordele wat ten opsigte van die eerste eis betaal
baar is, afgetrek word en alle daaropvolgende eise in
die volgende 12 maande word dan ten voile betaal,
sonder enige aftrekking. Dit kom daarop neer dat die
lid sy maksimum ele aanspreeklikheid vir groot me
diese uitgawes vir ‘n 12 maande tydperk kan bepaal.
As gevolg van praktiese oorwegings is dit egter
nie wenslik dat daar binne die groep ‘n ver
skeiclenheid van ‘bybetalings’ sal wees nie.

1.4.3. Uitsluitings

in vergelyking met ander skemas, is daar baie mm uit
sluitings. Slegs opsetlike seifbesering (insluitende
pogings tot seltmoord), VIGS en suiwer kosmetiese
chirurgie is uitgesluit. Hierdie uitsluitings (plus nog
ander) geld ook by die meeste ander skemas.

1.4.4. Termyn

Die kontrak is geldig vir een jaar. Die Sinodale Fond
se Kommissie kan van tyd tot tyd oorweeg of hulie by
Medplus wil bly of van ‘n ander skema gebruik wil
maak.

1.4.5. Pensioenarisse

Meeste skemas verskaf slegs dekking vir solank as
wat die lid by die werkgewer in diens is en die dek
king val onder andere weg sodra die lid aftree of, in
party gevalle normaie aftree-ouderdom of 65 bereik
word. Dit geld ook vir Medplus, maar daar is ‘n spe
siale opsie dat pensioenarisse as ‘n groep, dekking
kan behou, onderhewig aan ‘n verpligte bybetaling
en verhoogde premies ten opsigte van pensioena
risse.

1.4.6. 1991-Prernies

Maksimum
dekkingsplan met
geen bybetaling
Maksimum
dekkingsplan
Medium
dekkingsplan R 2 100 R 18 R 65
Ramp
dekkingsplan R 3 500 R 12 R 43

2. AANSLU1TING

Aan die begin sal leraars ‘n keuse he om aan te sluit.
Hierdie plan is egter vir groepe ontwerp, met die ge
volg dat aansluiting vir leraars wat voortaan tot die
bediening in die sinodale gebied van die NG Kerk in
SA toetree, verpligtend sal wees.

3. AANBEVELING

Die Sinode besluit:

3.1. Om gebruikte maak van die skema van Med
plus met ‘n premie ooreenkomstig ‘n bybetalirig
kategorie van R 2 100.

3.2. om tot 1991-12-31 leraars van die NG Kerk in
SA geleendheid te gee om op ‘n vrywillge basis by
Medplus via die Kerkkantoor aan te sluit.

3.3. om vanaf 1992-01-01 aansluiting by Medplus
‘n diensvoorwaarde te maak vir alle leraars wat tot
die bediening in die sinodale gebied van die NG
Kerk in SA toetree, vir solank as wat die Sinodale
Fondse Kommissie van hierdie of ander soortge
lyke skemas gebruik maak.

3.4. om ‘n beroep op kerkrade te doen om 50%
van die premie te betaal.

Die vergadering word die seen van die Here
toegebid.

Lede van die kommissie:

T E Lombard (voorsitter), J A Groenewald, G S M
Enslin, W M Jordaan, P A Ktoppers, G Higgo,
J P Malan, C W Alheit, M J Basson (Saakgelastigde),
P T van der Merwe, F J Davin

Plan Jaarlikse Indiens
Bybetaling Lede

Pensioena
risse

Nul R 43 N.V.T

R 700 R36 R96
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D2 BESKRYW~NGSPUNT EN STUD~ESTUK OOR VOOROORDEEL

BESKRYWINGSPUNT

1. Die Sinode aanvaar die studiestuk oor vooroor
deel en stuur dit aan die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake (AKLAS) deur,

2. Die Sinode doen ‘n beroep op kerkrade om aan
die hand van die studiestuk wee te ondersoek waar
deur op plaaslike viak op ‘n praktiese manier meege
werk kan word aan die afbreek van negatiewe hau
dings en die opbou van ‘n nuwe gesindheid van aan
vaarding en versoening.

3. Die Sinode versoek SKLAS am oorweging
daaraan te skenk am die besprekingsvrae vir kerk
rade in 1991 aan die hand van die studiestuk op te
stel. - Ringskommissie van Stellenbosch

STUDIESTUK

Dit is ‘n algemeen aanvaarde feit dat die realiteite van
die Suid-Afrikaanse verhoudingsproblematiek bui
tengewoon kompleks is. Reeds in 1980 het die Raad
vir Geesteswetenskaplike Navorsing die gebied van
tussengroepverhoudinge in ‘n prioriteitsbepaling as
die belangrikste probleemveld vir navorsing geldenti
fiseer.

Een van die grootste knelpunte wat aan die wortel
van die verhoudingsproblematiek lé, is die negatiewe
haudings en gesindhede wat tussen mense (groepe)
bestaan. Daar word toenemend tot die beset gekom
dat ‘n diepgrypende houdings- en gesindheidsveran
dering een van die voorvereistes is vir die vreedsame
naasbestaan van die verskillende groepe in Suid-Af
rika. ‘n Politieke oplossing sal slegs die begin van
die oplossing wees, nie die einde daarvan nie. Die
groat taets lé op die vlak van persoonhike verhaud
inge. In hierdie verband vereis negatiewe houdings
en gesindhede in die algemeen, en vaoroordeel in die
besander, dringende aandag.

1. WAT IS VOOROORDEEL?

Vooroordeel kan beskrywe word as ‘n negatiewe
hauding teenaor ander groepe en individue wat op
gebrekkige inhigting en breë veralgemening berus en
wat ten spyte van karrektiewe inhigting moeihik
gewysig word.

Vooroardeel berus op stereotipes, dit wil sé op oar
vereenvoud igde, eensyd ige en relatief onbuigbare
opinies van ander graepe of individue. Etniese
vooroordeel dui op ‘n negatiewe hauding teenoor
persone van ‘n ander bevolkingsgroep bloat op
grand daarvan dat huhle tot die bepaalde groep be
haort. Attribusie-vooroordeel beskrywe die ge
drag van ander groepe in terme van trekke (veralge
menende eienskappe). Voaraordeel en katego
risering gaan dus hand aan hand. Aangesien hou
dings gedrag beInvlaed en selfs bepaal, loop
voaroardeel in die praktyk dikwels uit op diskrimi
nasie.

Die verskynsel van voaroardeel in Suid-Afrika hang
ten nouste saam met die hoe mate van gesegmen
teerdheid wat die samelewing kenmerk. Die ge
skiedenis van stryd am sosiale en pahitieke mag het
die kategorisering van die gemeenskap in terme van
binnegroepe (“ons’) en buitegroepe (‘hulle’) ver
sterk. Die sasiale behoefte aan aft ihiasie met ander
persone met gemeenskaphike belange bied die
ruimte vir identifikasie met die binnegraep, en terself
dertyd die teelaarde vir antagonisme teenaor groepe
wat as buitegroepe geldentifiseer ward.

Binne groepsverband ward die sosiale identiteit van
die individu versterk. Graeplede ken aan hulselt die
tipiese eienskappe van die groep as geheel toe,
terwyl lede van buitegraepe op dieselfde wyse as
angedifferensieerd beskou word. Gedrag teenoor’
buitegroeplede word dus meer homogeen, terwyl in
dividuahiserende eienskappe oar die hoof gesien
ward. Hiermee gepaard gaan die beskouing dat die
binnegroep se waardes en standaarde universeel
geldend en intrinsiek waar is. Binnegroeplede sien
hulseif gevohghik as superieur, en hede van die buite
groep as minderwaardig.

Binne hierdie sasiahe kanteks word negatiewe houd
ings makhik aangeheer en aorgedra. In hierdie, ver
band speeh die huisgesin ‘n belangrike rol. Die
gesin skep die khimaat waarbinne die kind voaroor
dele tot ‘n hewenstyl antwikkel. Reeds op vraeë
ouderdom word voaroardeel deur die sasiahiserings
prases op die kind aorgedra. Hierdie aangeheerde
vaaroordehe berus sebde op die kind se eie ervaringe.
In die reel is die auers die belangrikste sosiahiserings
agente, dikwehs onbewustehik.

Vooroardeel is een van die behangrikste faktore wat
tussengraepkonfhik in stand hou. Deur ‘n voort
gaande proses van sosiahisering word negatiewe ge
voelens en selfs haat teenaar buitegraephede ge
stimuleer. Die negatiewe ingesteldheid word verder
versterk deur die neiging am die buitegroep se ge
drag waarte neem as in aoreenstemming met die ne
gatiewe verwagtinge wat van hulle gekoester ward.
Die verskynsel dat binnegroephede ‘n hoe mate van
konsensus toon met betrekking tot die negatiewe
persepsies van die buitegroep, maak dit moeihik am
tussen ware en vahse voarstehlings te onderskei.

2. Die kontakhipotese

Die kontakhipotese berus op die aanname dat ‘n
toename in kontak tussengroepverhoudinge ver
beter.

Verskeie redes word deur sosiaal-wetenskaplikes
aangegee waarom kontak tussen Iede van verskil
hende groepe noodsaakhik is vir houdingsverande
ring. Toenemende kontak lei tot die ontdekking dat
daar meer oareenkomste en gemeenskaphike oar
tuigings bestaan as wat aanvankhik vermoed word.
Kontak en bbootstelhing aan mekaar skep die geheent
heid waardeur positiewe gevaelens en houdings kan
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ontwikkel en stereotipes afgebreek kan word.

Die kontakhipotese staan of val egter met wat daar
tydens kontakgebeur. Niealle kontakverbeterver
houdinge nie. Daar is ‘n tipe kontak wat verhoudinge
nie verbeter nie, maar verder vertroebel, wat vooroor
deel nie afbreek nie, maar versterk. Dit geld byvoor
beeld vir ‘n kontaksituasie wat as onaangenaam, ge
spanne of gedwonge beleef word. Navorsing toon
dat oppervlakkige kontak wat selfs teen ‘n hoe
frekwensie plaasvind, of geen uitwerking op groep
verhoudinge het nie, Of ‘n toename in vooroordeel te
weeg bring.

Nie alle persone is ontvanklik vir ‘n houdingsverande
ring in die kontaksituasie nie. Die intensiteit van ‘n
persoon se vooroordeel speel ‘n belangrike rol. ‘n
Hoogs bevooroordeelde persoon wantrou die kon
taksituasie, en probeer dit so ver moontlik vermy.
Wanneer kontak wel plaasvind, word dit gebruik om
oorspronklike houdings te bevestig. Veral die auto
ritére persoonhikheidstipe toon weinig bereidheid tot
houdingsverandering.

Dit is noodsaaklik om rekening te hou met bepaalde
vereistes waaraan tussengroepkontak moet voldoen
ten einde houdingsverandering teweeg te bring.

2.1 Gelyke-status kontak

Gelyke status binne die kontaksituasie is van wesen
like belang sodat beide groepe ‘n aandeel in die uit
koms van die kontaksituasie en ‘n gelyke geleentheid
vir deelname aan besluitneming kan he. Indien dit
nie die geval is nie, is die kans goed dat een van die
groepe die kontak as eensydig of selfs paternalisties
mag ervaar. Wan neer die kontaksituasie status-ver
skille tussen groeplede aksentueer, kan dit lei tot ge
brekkige kommunikasie, die bevestiging van stereo
tipes en ‘n toename in vooroordeel.

2.2 Gemeenskaplike doelstellings

Samewerking met die oog op die bereiking van ge
meenskaplike doelstellings is ‘n belangrike voor
waarde vir geslaagde tussengroepkontak. In die
verband is dit noodsaaklik am oorkoepelende ge
meenskaplike doelstellings te identifiseer.

Qorkoepelende gemeenskaplike doelstellings is
doelstellings wat deur beide binne- en buitegroepe
nagestreef word, maar wat alleen bereik kan word
deur samewerking en die erkenning van wedersydse
interafhan klikheid. Die afwesigheid van gemeen
skaplike doelstellings kan meebring dat die kontak
situasie bestaande groepkonfl ik versterk. Wanneer
groepe suksesval saamwerk, word vooroordele afge
breek en selfs vriendskappe gevorm.

2.3 Omvattende lnteraksie

Samewerking met die oog op gemeenskaplike doel
stellings lewer beperkte resultate indien positiewe in
teraksie nie oak uitkring na ander kontaksituasies nie.
Selfs indien die paging tot samewerking suksesvol

was in ‘n spesifieke kantaksituasie, mag die positiewe
uitwerking daarvan spaedig vervaag as dit nie in
ander situasies versterk word nie. Daarby is die
frekwensie van kontak belangrik. Wanneer kontak te
sporadies plaasvind, kan dit weinig blywende hou
dingsdverandering teweeg bring.

Benewens die frekwensie van kontak, is oak die in
tensiteit daarvan belangrik. Oppervlakkige kontak
kan beswaarlik bestaande houdings verander. In die
algemeen is navorsers dit eens dat houdingsveran
dering die beste gedien word wanneer kontak uitloop
op persoonlike verhoudinge en selfs vriendskappe.
Dit verklaar waarom persone wat oar ‘n lang tydperk
in komitees, klubs en kerklike kringe aan gelykesta
tus kontak blaotgestel word, beduidend minder
bevooraordeeld is.

2.4 Die algemene sosiale klimaat

Kantak in ‘n gunstige sosiale klimaat bevorder hou
dingsverandering. Die positiewe ingesteldheid van
erkende leiersfigure speel ‘n belangrike ral am ‘n pa
sitiewe sosiale klimaat te skep. Ondersteuning vir
tussengroepkontak deur sosiale norme, gemeen
skapslelers en gesagsfigure verhoog die effektiwiteit
daarvan in ‘n groat mate. Gedwonge kontak,
daarenteen, is kontraproduktief

3. Die taak van die kerk

Dit spreek vanself dat die kerk ‘n verantwoordelikheid
het ten opsigte van die verbetering van tussengroep
verhoudinge. Die kerk is immers die draer en ver
kondiger van die boodskap van versoening. Die
kerk maet profeties kritiek lewer teen houdings en op
trede wat belemmerend inwerk op die bevordering
van vrede in die gemeenskap. Dit sluit ook voaraar
deel en die koestering van onbillike en stereotipe
beelde van mense uit ander graepe in.

Die kerk moet trauens in hierdie verband oak hand in
eie baesem steek. Navorsing het getoon dat gods
dienstige groepe se etniese vaoroardeel nie
noemenswaardig minder is as die van nie-godsdiens
tige groepe nie. Baie kerklidmate kom selde of ooit
in kontaksituasies met lede van ander groepe.

Daar is verskeie maniere waarop die kerk kan mee
help am negatiewe houdings en gesindhede af te
breek, en aan ‘n positiewe gesindheid van aanvaar
ding en versoening in die samelewing kan bou.

3.1 Die kerk moet deur die prediking wys op die
Iietdesgebod en die Godgegewe waardigheid van
alle mense

Voaroardeel gaan hand aan hand met ‘n bepaalde
mensbeskauing. Dit moet aanvaar word dat oak in
die Suid-Afrikaanse samelewing standpunte gehuld ig
word wat die menswaardigheid van (sekere) ander
mense bevraagteken en selfs apenlik ontken. Ont
stellende voorbeelde hiervan het in die jongste tyd
onder die aandag gekom (Vergelyk in die verband die
verslag oordie Grits-Israel Beweging, Agenda van die
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Algemene Sinode, 1991, bI 95- 100).

Dit is daarom noodsaaklik dat die kerk op die mens
waardigheid van alle mense moet wys. Die Bybel
beskou die ganse menslike geslag as ‘n eenheid.
Ook buite die kring van die genadeverbond bly die
mens skepsel en beelddraer van God. Hierdie god
verleende waardigheid van elke mens impliseer dat
teenoor alle mense opgetree moet word soos dit ‘n
mens teenoor ‘n medemens, dit wil sê een beeld
draer van God teenoor ander beelddraers van God,
betaam (KS, pp. 96-97; 174-176).

Die noodsaaklikheid van die beoefening van naaste
liefde, as die hart van God se wil vir medemenslike
optrede, staan in die middelpunt van die kerk se
boodskap vir aNe groepverhoudings. Daarom is ne
gatiewe houdings, vooroordeel en rassisme ‘n sonde
waarteen die kerk profeties moet waarsku. Geen ras
of yolk is inherent meerderwaardig of minderwaardig
nie (KS p. 110- 115).

Die feit dat negatiewe houdings en gesindhede reeds
op ‘n vroeë stadium by die kind gekweek word, be
klemtoon die noodsaaklikheid van vooriigting aan die
jeug. Die kerk sal groter ems daarmee moet maak
om jongmense meer bewus te maak van die kon
sekwensies van die liefdesgebod vir medemenslike
verhoudinge, en van die belangrikheid van positiewe
houdings en gesindhede teenoor ander mense. In
die hg daarvan dat die grondsiag vir medemenslike
verhoudinge in die fluisgesin gelê word, sal in hier
die verband ook aan ouers leiding gegee moet word.

3.2 Die kerk (gemeente) moet self ‘n lewende
voorbeeld van ‘n versoende gemeenskap wees

Die kerk het nie alleen die verantwoordelikheid om
deur die prediking mense op te roep om hulie met
God te laat versoen en in vrede met mekaar te leef
nie; maar moet ook self as nuwe gemeenskap die ver
soening in ‘n gebroke wéreld vóOrleef en verder dra.
As versoende gemeenskap is die gemeente daartoe
verbind om nie alleën tekens van die koninkryk in die
samelewing op te rig nie, maar dit ook self te wees.
Die kerk behoort vir almal ‘n voorbeeld te wees dat
die Heilige Gees houdings verander en gesindhede
totaal nuut maak. Die kerk moet besef dat kragtens
sy eenheid in Christus alle gelowiges en ahle groepe
gelowiges mekaar nodig het, en mekaar moet ver
sorg en dien terwille van die opbou en groei van die
Kerk van Christus.

Dit beteken dat die styl van die kerk se optrede
steeds die van versoening, vrede en liefde sal wees.
Dit geld uiteraard vir alle hidmate. Alleen so kan die
kerk werkllk ‘n geloofwaardige wegwyser van God se
voheinding, ‘n venster na God se komende nuwe we-
reid wees (KS p 68-72).

Die verantwoordelikheid van die individuele gelo
wiges kan nie genoeg beklemtoon word nie. Die ge
loofwaardigheid van die kerk en van die boodskap
wat hy verkondig, word deur die samelewing in ‘n
groot mate gemeet aan die optrede van die hidmate

op die persoonlike ontmoetingsvlak Lidmate moet
daarom opgeskerp word om niè te berus in die situ
asie van antagonisme, agterdog en onvrede nie,
maar huhie voortdurend te beywer vir beter gesind
held en verhoudinge.

3.3 Die kerk moet op die plaaslike viak kontak
situasies skep

Dit is noodsaaklik dat op gemeentelike viak oor die
grense van die verskiilende gemeenskappe uitgereik
word om groter begrip tussen mense te bewerkstel
hg. Ook wat kerklike kontaksituasies betref moet
rekening gehou word met die reeds vermelde voor
vereistes vir geslaagde tussengroepkontak (p. 2.1-
2.4).

Vroeër is daarop gewys dat gelyke-status kontak ‘n
voorvereiste is vir die afbreek van vooroordeel (2.1).
‘n Paternalistiese houding, byvoorbeehd, moet deur
gaans vermy word. Die kerk bied die ideale geleent
held waar mense mekaar op grond van hulle eenheid
in Christus in ‘n gelyke-status situasie kan ontmoet.
Die gegewe geestelike eenheid in Christus bled die
prinsipiële grondslag vir wedersycise aanyaarding.

Die kerk (kerkverband) bied ook ‘n ideale geleentheid
waar mense saamgesnoer kan word rondom ge
meenskaphike doelstelhings (2.2). Die bhote byrne
kaar bring van lede van verskillende kerklike groepe,
selfs met die beste bedoelings, bewerkstelhig nie p0-
sitiewe houdingsverandering nie. Inteendeel, die af
wesigheid van wedersydse aanvaarde gemeenskap
like doelstohlings kan verhoudinge negatief beIn
vloed. Sinvolle samewerking, daarenteen, bevorder
verhoudinge. In die praktyk beteken dit dat terreine
van sarnewerking geIdentifiseer moet word en be
paaide projekte of aksie gesamenthik aangepak moet
word.

Kerklike kontaksituasies skep ‘n gunstige geleentheid
vir die ontwikkeling van persoonlike verhoudinge en
vriendskappe (2.3).

Dit is belangrik dat kerklike heiers - heraar, kerkraad
slede en ander - positiet ingestel sal wees met be-
trekking tot kontaksituasies. Waar hidmate aanvoel
dat die lelers in die gerneente in hierdie verband ne
gatief ingestel is, sal die gunstige sosiale khimaat
(2.4) wat nodig is vir houdingsverandering ontbreek.

3.4 Die kerk moet, met inagneming van die
grense van sy eie bevoegd held, ywer vir beter ver
houdinge op alle terreine van die samelewing

Waar die kerk horn bevind in ‘n plaaslike gemeenskap
waar verhoudinge vasgeloop het, of waar geen inisi
atiewe vir versoening bestaan nie, sal wee ondersoek
moet word orn kontak te bewerkstelhig en gesprekke
op gang te kry tussen verteenwoordigers van ander
samelewingsverbande. Die kerk mag weliswaar nie
die taak van ander samehewingsverbande oorneem
nie, maar kan binne die grense van sy eie bevoegd
held beter verhoudinge inisieer.
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Dit is veral die verantwoordelikheid van belydende
lidmate bm binne die samelewingsverband waar
hulle beweeg die inisiatief te neem met die cog op
verbetering van verhoudinge en gesindhede. Langs
hierdie weg kan die kerk deur die amp van gelowige
‘n groot bydrae fewer om mense en groepe rondom
kneipunte, maar ook rondom gemeenskaplike doel
stellings byeen te bring. Waar die geleentheid horn
voordoen, kan die kerk leiding gee ten opsigte van

die basiese vereiste vir geslaagde tussengroep-kon
tak.

Die voorafgaande bespreking beklemtoon die feit dat
die bevordering van gesindhede en tussengroepver
houdinge in Suid-Afrika geen makilke taak is nie. Dit
is daarby ook ‘n Iangtermyntaak. Die kerk het hierin
‘n leidende rd te speel.


