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1.

In hierdie boek word u ‘n samevatting van die besluite van die Sinode
aangebied, d w s die aanbevelings, voorstelle, amendemente en beskry—
wingspunte wat deur die Sinode aanvaar is en waarvan die toepassing
en uitvoering aan die verskillende kerklike vergaderinge en kommissies
opgedra is,

2.

Op enkele uitsonderings nã, is besluite rakende die Kerkorde, persoon
like dankbetuigings ens,, nié in hierdie boek opgeneem nie, Daarvoor
verwys ons u na die notule en die nuutste uitgawe van die Kerkorde en
Bepalinge van die Ned Geref Kerk in S A.

3.

By elke besluit word die volgende verwysings gemaak:
Die hoofletter S of R of K wat langs die nommer verskyn, dui aan dat
die besluit vir die aandag van die Sinode (5) en Sinodale Kommissies,
die Ring (R) en die Kerkraad (K) deurgegee word,

4.

Vir verdere naslaanwerk in die Agenda of Handelinge word die volgende
bladsyverwysings verstrek:
(LW.

Die hoofletter H en syfers daarna verwys na die bladsy in die
Handelinge. SyTers sOnder die H verwys na die Agenda).

5,

Die eerste verwysing dui altyd na die bladsy in die Handelinge waar
die besluit aangeteken is.

6.

Groot dank aan ds A C Loubser en die lede van die tydelike kommissie
wat met hierdie tydrowende werk tydens die Sinodesitting betrokke
was sodat almal wat die boek ná die Sinodesitting ter hand neem
oneindig kosbare tyd gespaar word!

OSH RAUBENHEIMER
(Skriba van die Sinode)
25 November 1983
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A C S V

-

Dank

H63,

204

Die Sinode besluit om met dank kennis te neem van die werk van die ACSV
en hierdie werk, veral in die ho~rsko1e, sterk aan te moedig.
2 S

Alg Sinode
1.

Samestelling

H 28

671

Die samestelling van die Breë Moderatuur

Die Sinode keur die volgende aanbevelings goed:
1.1 Die Breë Moderatuur word uitgebrei,
1.2
1.3
2.

Die Breë Moderatuur bestaan uit die Noderamen/Dagbestuur (hoogstens
4 van elkeen) van die Sinodale Kommissies van die samestellende
Sinodes en sy bevoegdhede word in die Kerkorde bepaal,
Ander wyses van samestelling moet ook ondersoek word.
Verteenwoordiging in die Algemene Sinode
Die Sinode dra dit aan die Regskommissie op om na afloop van die
Sinode ~n deeglike studie te maak van die wyse van verteenwoordiging
in die Algemene Sinode, Besondere aandag moet aan die aangeleent—
heid van Ringsverteenwoordiging gegee word. Daar moet ook gelet
word op die oorspronklike ooreenkomste tydens die stigting van die
Algemene Sinode en die latere vermeerdering van sinodes. Die
studiestuk moet in 1984 aan elke Ring vir kommentaar voorgelé word en
daarna aan die Sinodale Kommissie vir besluit en deursending aan die
Algemene Sinode, Deeglike aandag moet ook gegee word aan die
wysiginge wat die voorstelle in die Kerkorde mag meebring.

3 S

Algemene Sinode
1.

-

Werkswyse

-

H28,29

H 121

671

Permanente Kommissies

Die Sinode keur die voigende aanbevelings goed:
‘n Permanente Kommissie van die Algemene Sinode stel sy voorlopige
versiag so spoedig moontlik, nie later as twee jaar n~ die
sitting van die Algemene Sinode, op en stuur dit aan die Uitvoerende
Amptenaar van die Algemene Sinode’ en daarna word daarmee soos volg
gehandel:
1.1 Die Uitvoerende Amptenaar stuur die verslag aan die skriba van
elke Sinodale Komrnissie/Dagbestuur van die samestellende Sinodes.
1.2 Die skriba van elke Sinodale Kommissie/Dagbestuur stuur die voor
lopige verslag deur aan elke kerkraad vir bestudering en kommentaar
en skep geleentheid vir gemeentelede om ook ‘n bydrae te lewer,
1.3 Die kommentaar van kerkrade moet binne drie maande aan die skriba
van die betrokke Sinodale Kommissie/Dagbestuur van die Algemene
Sinode gestuur word vir verwerking en verslag en aanbevelings aan
die Algemene Sinode.
1.4 Desverkiesend

Al gemeen
1.4
1.5
2.

Desverkiesend kan Sinodes/sinodaleKommissies/Ringe die genoemde
verslae ( 1.2 ) ook bestudeer en kommentaar daarop lewer,(l.3)
Die voorlopige verslae word gemerk ‘VERTROULIK EN VOORLOPIG”.
Tydelike Kommissies

Die Sinode keur die volgende aanbevelings goed:
2.1 Die Tydelike Kommissies van die Algemene Sinode moet sover as
moontlik uit die lede van die ooreenstemmende Permanente Konimissie
bestaan,
2.2 Waar enigsins moontlik moet dosente van die drie Teologiese
Fakulteite in die personeel van tydelike kommissies van die
Algemene Sinode benoem word.
3.

Voorstelle en Amendemente
Verwys na Sinodale Regskommissie vir herformulering en voorlegging
aan die Sinodale Konimissie vir deursending na die Algemene Sinode
met inagneming van die formulering by punt 1 van hierdie versiag.
Genoemde punt 1 (Werkswyse Sinode) lui soos volg:
Voorstelle of amendemente ten opsigte van aanbevelings en beskry
wingspunte in die agenda van die sinodale vergadering moet die
skriba van die Sinodale Kommissie op die laatste één week voor die
sitting van die Sinode bereik. Die Kommissie van Orde verwys dit
na Tydelike Kommissies en die inserders van beskrywingspunte,
voorstelle en amendemente kry die geleentheid om hulle saak voor
die Tydelike Kommissie te stel, Die aanbevelings van die Tydelike
Kommissie dien as voorstelle voor die Sinode.
Lede van die vergadering behou die reg om amendemente tydens die
vergadering in te dien.

4.

Revisie
Die gebruik om al die punte van revisie eers aan die einde van die
vergadering aan die orde te stel, verval. Elke punt van revisie
word na die Tydelike Regskommissie verwys. Die aansoeker kry
geleentheid om sy redes persoonlik aan die Tydelike Regskommissie
voor te 1ë. Die Tydelike Regskommissie oorweeg die redes en doen
verslag en aanbevelings aan die Sinode.
Indien revisie toegestaan word, kan die saak voor die vergadering
dien by n geleentheid soos deur die Moderatuur bepaal,

4 S

Art 69 van die Kerkorde

-

H96

694

1.

Artikel 69 word verander na Artikel 70.

2.

Die hele saak word na die volgende Sinodale Regskommissie verwys
vir versiag aan die volgende vergadering van die Sinode,

5 S/R/K

Besluite

Sinode en A1gemen~ Sinode

-

H210

Voorstel soos verwys na Tydelike Regskornmissie:- (H200)
Ten einde alle misverstande te voorkom verklaar die Sinode:
1. Dat die besluite van die Algemene Sinode onbeswaard as amptelike
kerkbeleid geld totdat dit deur die Aigemene Sinode~ verander word.
2,

Dat

Al gemeen
2.

Dat die besluite van hierdie Sinode wet besluite insake Algemene
Sinode amendeer nie onmiddeilik in werking tree nie, maar eers
as beskrywingspunte na die eersvolgende Algemene Sinode gestuur word.

3,

Dat Verslag A 31 Bylae 1 nid deur die Sinode “met ‘n oorweldigende
meerderheid goedgekeur is nie, soos in die persberig nie, maar
dat die Sinode net daarvan kennis geneem het dat hierdie stuk
deur die Rassekornmissie na die Breë Moderatuur vir sy aandag
opgestuur is,

Aanbeveling van die Tydelike Regskommissie
1.

2.

Goedgekeur

Nie nodig geag nie, Hierdie beginsel word genoegsaam gedek deur
K 0 art 20.2 wat soos voig lui: Die gesag van die Ring oor die
kerkraad is dieselfde as did van die Sinode oor die Ring en van
die Algemene Sinode oor die Sinode,
Wat punt 2 betref:

Elke Sinode het die bevoegdheid om seifstandig n studie van sake
te maak en besluite daaroor te neem, Indien besluite van ‘n Sinode
inhoudelik ve~rski1 van besluite van die Algemene Sinode, geniet die
besluite van die~1gemene Sinode voorrang. Sinodes kan sodanige
besluite as beskrywingspunte can die Algernene Sinode stuur.
Indien besluite van die Sinode nie inhoudelik van die besluite van
die Algemene Sinode verskil nie, is sodanige besluite kragtens
art 20.2 bindend op die kerkverband.
Die besluit van die Sinode met betrekking tot die bywoning van ere
dienste is van krag vir die kerkverband van hierdie Sinode omdat dit
nie inhoudelik verskil van die besluite van die Algemene Sinode nie.
3. Wat hierdie punt betref oordeel die Tydelike Regskommissie:
1.

Bylae 1 van verslag A 31 is nie aanvaar deur die Sinode nie
maar daar is eileen kennis daarvan geneem (Vgl Notule bl
Hl72 punt 1.1)
Die persberig is na ons oordeel korrek omdat verwys word na die
besluit i v m die bywoning van eredienste (vgl Not bi Hl75 punt
2,3 na aanleiding van beskrywingspunt B 4,4) en nie na verslag
A 31, Bylae 1 nie,
6 S/K

Broederbond

8216

8280

678

B 1,17 word nie aanbevee] nie, aangesien dit in stryd is met die
oproep van die Aigemene Sinode in did verband wet soos volg lui:
“Bewus van die feit dat sommige lidmate en ampsdraers van die Kerk
aan die Afrikaner~Broederbond behoort en andere nie, wil die Sinode
alle lidmate oproep om mekaar se integriteit te aanvaar en die
broederskap in Christus bo cue ander lojaliteite te stel.
‘In die hg egter van die moeilikd tydsgewrig waarin ons tans lewe,
versoek die Sinode die Uitvoerende Read van die Afrikaner-Broederbond
om sy ernstige aandag te gee can die vraag of die vertroulikheid
van die organisasie nie liefs prysgegee behoort te word nie.”
(Handelinge Algemene Sinode 1982, bl 1426 pt 26.2, 26,3)

7R

Al gemeen
7 R

Broederlike

Onderhoud

Mosie van dank:

8 S

-

H66, 5

H368,

H375

Prof W D Jonker

1.

Die Sinode spreek sy dank en hoogste waardering uit teenoor prof
W D Jonker vir die Broederlike Onderhoud oor die Geestelike toestand
van die Ned Geref Kerk, (Kyk bi H368)

2,

Die Sinode versoek die Ringe om die l5-~tal besprekingsvrae te
gebruik vir bespreking tydens die eerskomende Ringsittings.
(Kyk bi H375)

Broederlike Onderhoud
Versoek:

(Bi 75)

H126, H64, H66

5

Broederlike Onderhoud voigende Sinode

Die Sinode besluit dat hy die besluit t o v die Broederlike Onderhoud
tydens die volgende Sinode (bi H66) sO interpreteer dat dit ‘n versoek is
wat deur die Moderatuur oorweeg kan word.
9 S

Broederlike Onderhoud

-

Volgende Sinode

H66

Die Sinode versoek die Moderatuur vriendelik om met die oog op die
voigende Sinodesitting nie net een aand nie maar ‘n voile dag aan die
broederlike onderhoud te gee.
10 S

Dr A A Boesak

—

H218,

H281,

679

4

Die Sinode voistaan met die gelukwense wat veriede jaar deur die
Aigemene Sinode by monde van sy Moderator aan dr Boesak oorgedra is,
sowel as die van die N G Kerk van S A wat deur sy Moderatuur oorgedra
is,
11 S

Dr C F B Naudé
Die kommissie beveel die beskrywingspunt nie aan nie, aangesien die
kommissie inligting ingewin het by die Breë Moderatuur wat hom tevrede
gestel het dat hierdie saak die aandag van die Bre~ Moderatuur geniet
het en steeds geniet.

12 S

Doop en Gemengde Huwelike

-

H212,

H279

673

Die kommissie stem saam dat Besluit 12 op bi 193 van die Kerkorde en
Bepalinge (1979) vir verskillende vertolkings vatbaar is en beveel
aan: Die Sinode besluit om die saak waaroor Besluit 12 handel na die
Sinodale Regskommissie te verwys vir interpretasie en herformulering
indien nodig.
13 S

Doopformulier

vir

Volwassenes

H212,

H279

673

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om in die verkorte doopformu
her vir die doop van voiwassenes
soos in die kiassieke formulier
slegs berou oor sonde en geloof in Christus as vereiste te stel.
-

-

14 S Drankadvertensies

*

Al gemeen
14 S

Drankadvertensies TV

H269,

H282

681

Die Sinode versoek instansies wat drank oor die beeldradio adverteer om
te waak teen die aanmoediging van drankmisbruik en versoek die S A U K
om sodanige advertensies strenger te keur,
15 S

Erkenning

Legitimasie

(B2J8~3 Aanvuliende Sakelys)

H95,

H273

Die beskrywingspunt word nie aanvaar nie,
Die Sinode wys daarop dat die hele aangeieentheid van kerkeenheid en
die erkenning van legitimasie deur die verskillende kerke, deur die
Federale Raad ondersoek word en dat die verslag waarskynlik reeds in
1984 sal verskyn. (vgl Agenda Alg Sin 1982, Versiag L7 pt ll.2~2~4
en Hand bl 1338 pt 11),
16 K

Formuliere

Doop, Nagmaal, Belydenis

H98

Die Sinode se aandag word daarop gevestig dat bg formuliere in K 0
Art 48~2 voorskriftelik gemaak word,
17 SIR/K

Geloofsbrief

Volstaan

Bep 26~3,2

H63

695

Aangesien die gebruik om die geloofsbrief deur die volle kerkraad te
laat onderteken dikwels vir afgevaardigdes na kerklike vergaderinge in
die verleentheid gestel het, en die wettigheid van die geloofsbrief
deur die besluit van die vergadering bepaal word en nie deur die
persone wat dit onderteken nie, besluit die Sinode om by Bepaling
26,3,2 te volstaan en versoek die N 0 Kerk~Uitgewers om die ge1oofs~briewe te iaat druk ooreenkomstig Vorm 8 van die Konsep~Bepalinge
en Reglemente.
18 K

Gekombineerde Kerkraadsvergadering

H97,

391

,

387

Die Sinode besluit om die gekombineerde kerkraadsvergadering af te
skaf, Die beroeping van ‘n leraar geskied voortaan deur n kerkraads—
vergadering en die lidmate word opgeroep om hulie approbasiereg
nougeset uit te oefen.
By die verkiesing van kerkraadslede het lidmate die reg om des
verkiesend soveel persone te nomineer as wat daar verkies moet word
met inagneming van wat in die Bepalinge en die Reglement van Orde
bepaal is. Lidmate word opgeroep om hulle approbasiereg nougeset
uit te oefen,
19 R/K

Herindeling van Ringe

H56, 20, 710

Die betrokke Ringe sal bestaan uit gemeentes soos aangedui:
Ring van Piketberg: Piketberg, Hopefield, Porterville, Moorreesburg,
Aurora, Redelinghuys, Koringberg, Eendekuii,
Ring van Clanwilliam: Cianwilliarn, Vanrhynsdorp, Leipoldtville, Citrusdal
Nuwerus, Vrede~T~[~t~ille, Graafwater, Kiawer
Lambertsbaai, Vredendal-Wes.
Ring

Al gemeen
Ring van Caivinia:

Calvinia, Sutherland, Nieuwoudtville, Loeriesfontein,
Calvinia-Hantam.
Fraserburg bly by die Ring van Beaufort,
20 S

Internasionale Diensorganisasies

Besluite Alg

Sin

H215, H280

678

Die Sinode formuleer sy standpunt soos volg, en stuur dit as beskrywings
punt na die volgende sitting van die Algemene Sinode:
Die woorde “moet vol gens Skriftuurlike norme ge~valueer word, al sou
daar aspekte van hulle werk wees wat momente inhou wat gewaardeer kan
word” word vervang en die besluit lui soos volg:
“Funksioneer
binne die kader van God se algemene genade en het dus bestaansreg~”
(Acta 1982 bl 1245 pt 8J)
21 S/R/K

Huipveriening

Familie van N G Kerk

H215,

H280

677

Die Sinode bevestig sy begeerte om in die gees van Christelike broeder
skap goeie verhoudinge met die familie van N G Kerke te handhaaf en
versoek alle gemeentes en lidmate binne sy ressort om die verhoudinge
op plaaslike vlak in gesindheid, woord en daad te bevorder en voort te
gaan om gemeentes in die familie van N G Kerke te ondersteun waar die
behoefte bestaan,
22 S

Inperkingsonderverhoor

H265

266

H 281

681

Die Sinode besluit dat vanweë die Skriftuurlike onhoudbaarheid van
aanhouding en inperking sonder verhoor die Breë Moderatuur versoek
word om ‘n indringende gesprek met die owerheid te voer aan die hand van
die Gereformeerde Ekumeniese Sinode
Streekskonferensieverslag van
20/22 Maart 1978 wat eenparig deur die lede van die konferensie
aanvaar is,
Aanbeveling
1.

2.

-

Goedgekeur

Die Kommissie beveel die beskrywingspunt nie aan nie, maar
onderskryf die besluite van die Aigemene Sinode (Handelinge Alg
Sinode 1982 bi 1429 pt 2~3 (Agenda bl 104 pt 3~l~l4,8,17) en
pt 2~4 (Agenda bl 104 pt 3,l,i4~8J8):
“Die Algemene Sinode is oortuig dat alle wetgewing rakende
landsveiligheid en goeie orde n gesonde ewewig moet bewaar tussen
die veiligheid van die Staat en die regte en menswaardigheid van
die individu, Die Algemene Sinode versoek die Breë Moderatuur
om aangeleenthede in verband met inperking en aanhouding sonder
verhoor indringend met die Owerheid te bespreek~”
Die Sinode is van oordeel dat hierdie saak verder ondersoek moet
word en verwys dit na sy Kommissievir Leer en Aktuele Sake vir
indringende studie en aanbeveling aan die Algemene Sinode via die
Sinodale Kommissie.

Kennis geneem en verwys na Moderamen.
3.

Na punt 2 word die volgende punt 3 bygevoeg:
Die Sinode neem met dank kennis dat die Bre~ Moderatuur aandag
gee aan die praktyk van aanhouding en inperking sonder verhoor, en
versoek die Breë Moderatuur om n a v die Heidelbergse Kategismus,
Sondag

A

Al gemeen

Sondag 43 wat leer dat die negende gebod o a beteken dat ‘n Christen
“niemand
onverhoord moet oordeel of he~p veroordeel nie”, by die
owerheid aan te dring om:
,..

23 S

(a)

diegene wat sonder verhoor ingeperk of aangehou word so
spoedig moontlik in n gepaste hof te verhoor, en

(b)

enigeen wat nie deur sodanige hof skuldig bewys word nie,
van alle aanhoudings-- of inperkingsmaatreels vry te steL”

Kapelane

-

Dank

H263

Die Sinode neem met besondere dank en waardering kennis van die geseende
arbeid deur die Kerk se Kapelane van die Weermag en Polisie, Voorts
verseker die Sinode die dienspligkapelane en alle ander kapelane en
hulle huisgesinne van die Kerk se beiangstelling en volgehoue voorbidding,
waar die Kerk bewus is van die moeilike en soms ontwrigtende omstandighede
waaronder huile diens moet doen, Die Sinode betuig waardering vir die
ondersteuningsdienste deur die Kapelane verrig aan ons seuns tydens
diensplig veral op die grense van ons land,
24 5/ R/K

Kieredrag

Kerkraadslede

H94,

-

264

Die Sinode besluit dat van all~e kerkraadslede verwag word om hulle by
alle kerklike vergaderinge waardig en sober te klee. In geval van
die erediens word vir mans ‘n donker pak met wit das en vir leraars
wat die erediens lei, hierbenewens die toga aanbeveel.
25 S

Kommissie

vir Kommissies

H234

-‘

Die Sinode besluit dat by elke vergadering van die Sinode die Kommissie
vir Kommissies vergader, twee dae voordat die Ringe sit, die kommissies
sal nomineer wat nie deur die Ringe bepaal word nie, en sal verslag
doen aan die Sinode.
26 S

ME I

Verteenwoordiger

-

H262-263

Aanbeveling by A 28 punt 4

-

330

Goedgekeur

In die hg hiervan wil ek graag aanbeveel dat die Sinode sy verteen—
woordiging konfirmeer, met dank aan die M E I vir die geleentheid.
Verteenwoordiging geskied sonder koste vir die Sinode.
27 R/K

Naamsverandering

Gemeente

-

H57,

711

Eppingtuin word Ruyterwacht
Eppingtuin-Wes word Ruyterwacht-Wes.
28 R/K

Naamsverandering

-

Gemeente

-

H57,

711

1.

Die Sinode volstaan by die voorgestelde Bepaling 31.2.8 bl 37.

2.

Die verandering van die gemeente Stikland se naam na
Nederduitse Gereformeerde gemeente La Belle word goedgekeur.
29 S

Al gemeen

29 S

Naamsverandering van Ned

Geref

Kerk

H213, H279,

673

Dat die moontlikheid en implikasies van die naamsverandering van ons
Kerk na die Afrikaanse Gereformeerde Kerk vir ondersoek na die
Permanente Regskommissie verwys word,
30 S/R/K

Matige gebruik van sterk drank

H268

Die Sinode bevestig die standpunt wat die kerk reeds herhaaldelik in
geneem het dat dit nie die matige gebruik van sterk drank is nie, maar
die misbruik daarvanwat sonde is, Met die oog op die verwoestende
gevolge van drankmisbruik doen die Sinode ‘n beroep op lidmate om te
alle tye matigheid te beoefen,
31 S

Nuwe arbeids’~ en Politieke bedding

(Bi,23)

H265

H281

680

(Acta Algemene Sinode 1982 bl 1337 pt 6.9.1
6.9.2)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om sy goedkeuring van die
aanbeveling van die Federale Raad insake ‘n nuwe arbeids- en politieke
bedeling in heroorweging te neern, aangesien dit ‘n oorskryding van die
kerk se bevoegdheid is om bo en behalwe sy verkondiging van die ter
sake Bybelse beginsels, en sy profetiese getuienis teen duidelik
gespesifieerde misstande, ook nog ‘n model vir sosiale en politieke
ordening en ~i program van aksie vir die owerheid voor te skryf.
Motivering
1, Dit is ‘n oorskryding van die kerk se bevoegdheid om
1.1 ‘n model vir sosiale en politieke ordening, en
1.2

‘n program van aksie vir die owerheid voor te skryf.
(NB: Vergelyk die stelling wat 1.1 betref: ‘n sosiale bestel
waarin vryheid van beweging en van assosiasie binne die
grense van een gemeenskaplike vaderland •is11, en wat
1.2 betref:
“n ernstige beroep op die regering (doen) om
met al die betrokke partye te onderhandel
In sy kommentaar op die nuwe arbeids, en politieke bedding moet
die kerk hom beperk tot die aanwysing van die Bybelse beginsels
van liefde, geregtigheid en vrede (waarby “lewensvervulling” en
die stabilisering en normalisering van verhoudinge ingesluit
is).
.

2.

3.

Wanneer die kerk horn geroepe voel om profeties teen “misstand&’
en/of “tekortkominge’ in die “nuwe arbeids— en politieke bedeling’
te getuig, moet sy getuienis Bybels verantwoord wees, en moet
die kerk hom daarvan weerhou om deur sosiale en politieke
bloudrukke” die modus operandi aan die owerheid voor te skryf.

Aanbevel i ng:
Die Sinode neem kennis van die aanbeveling van die Federale Raad
insake n nuwe arbeids— en politieke bedeling. Die Sinode onderskryf
die kommentaar soos vervat in beskrywingspunt B 1.23 en stuur
dit deur aan die Bre~ Moderatuur vir oorweging en voorlegging aan
die Kommissie vir Skakeling met die Owerheid.
32 S/K

Al gemeen
32 S/K

Ouderlinge

Afgevaardigdes

-

H263

1.

Die Sinode besluit dat afgevaardigde ouderlinge oor die verloop en
prosedure van die Sinode voorgelig sal word met n inligtingstuk/
brosjure saamgestel deur SKLAS en dat

2.

Dit saam met die Skema van Werksaamhede aan gemeentes beskikbaar
gestel sal word, sodat die leraars die afgevaardigde ouderlinge kan
voorlig in die bestudering en ontleding van die verslae.

33 S/R/K

Outonomie

Verklaring

Kerkraad

H263

-

Kennis geneem

-

Die Aktuarius doen n verklaring oor die outonomie van die Kerkraad:
‘n Kerkraad is nie outonoom om te handel soos hy goed dink nie.
Kerkrade is outonoom in die kerkverband. Dit beteken dat kerkrade
deur die besluite van die Ring, Sinode en Algemene Sinode gebind
is. Kerkrade het die reg om beskrywingspunte aan die meerdere
vergaderinge voor te lé. In die verband moet in gedagte gehou
word dat K 0 Art 20 daarop wys dat Christus die gesag aan die
kerklike vergadering verleen. Derhalwe pas dit by ‘n kerkvergade—
ring om binne sy kerkverband gehoorsaarn en ordelik te handel.
34 R/K

Ringsverdeling:

George

H56,

711

Die Ring van George word soos volg verdeel en konstitueer met die
huidige personeel van die Sinode. (Sameroeper: Oudste dienende
leraar).

35 S

Ring van George:

George, Uniondale, Herold, George-Suid, Outeniqualand,
Blanco, George-Tuinedal.

Ring van Knysna:

Knysna, McLachlan, Die Vleie, Karatara, George
Bergsig, George-Denneoord.

Skryfwyse van datums Bepalinge en Reglemente

-

H63

695

Die Sinode neem kennis
1. dat die skryfwyse in die Argiefreglement van die Algemene Sinode,
soos opgeneem in die Konsep Bepalinge en Reglemente weer so
aangegee word (vgl Konsep Bepalinge en Reglement bl 169 punt 1.4),
2.

36 R/K

dat die Algemene Sinode aandag aan hierdie punt gegee het en dat
daarop gewys is dat albei skryfwyses in die sekulére wéreld
gebruik is.
Ringsvornis

*

Diensaksies

-

Hl29,

372

Die Sinode wys gemeentes daarop dat daar onder die hoof DIENSAKSIES
(pt 2.5 van die leidraad) rapporteer word oor die diensaksies van
die Ned Geref Kerk wat in die gemeente georganiseer is, terwyl onder
die opskrif VERENIGINGSLEWE (pt 5 van die Leidraad) rapporteer word
oor sodanige vrye Christelike verenigings in die gemeente soos by
die Afrikaanse CSV wat gedek word deur Art 70 van die Kerkorde van
1982.
37 R/K

Algemeen
37 R/K

Ringsvorms

-

10

Godsdiensverslag

-

-

H129—130,

393

Die Sinode
1.

2.

3.

wys daarop dat dit slegs ‘n leidraad is aan die hand waarvan daar op
grand van Artikel 26.3 van die Bepalinge en Reglemente van 1983,
versiag aan die ring gedoen word.
wys verder daarap dat daar oar elkeen van die ses punte in die
leidraad verslag gedoen maet word maar dat die anderafdelings by
elke hoofpunt slegs as leidraad dien en dat dit ‘aangepas kan
word valgens eie behoeftes o.f keuse van beklemtaning”.
besluit am ter wille van grater duidelikheid by die instruksies
bo~-,aan die leidraad n~ die waarde: °af keuse van beklemtoning”
die volgende by te voeg: “met dien verstande dat daar oar al ses
die haafpunte verslag gedoen word.”
beveel by kerkrade aan am te saek na die vrugbaarste wyse van
voarlegging van die Staat van Godsdiens aan die gemeente
byvaarbeeld deur dit met ‘n besprekingsdiens of gemeentekanferensie
met die gemeente te behandel

38 R/K

Ringsvorms

-

Staat van Godsdiens

-

H129,

372

Die Sinade
1. wys gemeentes daarap dat die Versiag van die Staat van Gadsdiens
oar dieselfde tydperk handel as in die geval van die ander verslae
van die Kerkraad aan die Ring.
2. besluit am ter wille van grater duidelikheid aan die einde van
die instruksies ba-aan die leidraad die valgende by te vaeg:
“Hierdie versiag handel oar dieselfde tydperk as al die ander
verslae van die Kerkraad aan die Ring.”
39 S

Ringsvarms

-

Rekenarisering

H133

-

Die Sinade dra dit aan die Kammissie van Taesfg en Kantrale op am
ondersaek te doen na die maantlike rekenarisering van die Verslagvarms
met rapport aan die Algemene Sinadale Kammissie met die aag op die
moantlike implementering van so ‘n stelsel.
40 S

Ringsvarms

-

Verslaggewing

-

Modernisering

-

H133,

712

Die Kammissie van Toesig en Kontrale kry opdrag am tegelykertyd,
met die hulp van deskundiges, ‘n andersoek te doen na die hele wyse van
verslaggewing en die maontlikhede van madernisering daarvan, met
versiag aan die Sinade/Sinadale Kammissie.
41 K

Ringsvarms

-

Wykstatistiekvarm

-

Leidraad

-

H134

401

Die Sinode neem kennis van die wykstatistiekvorm en verwys dit as ‘n
leidraad na kerkrade,
Samestelling

.4

-

42 S/R/K

Samestelling

Ring

en

11

Sinode

Algemeen

-

-

H201

H114

Die Sinode besluit met betrekking tot bepaling 30.1 en 33.1 oor die
samestelling van ring en sinode:
1. dat die status quo voorlopig gehandhaaf word soos ou bepaling 23.1
en ou bepaling 30,1 dit stel, (t’4 a w die leraars en een ouderling
per gemeente);
2.

dat die Sinodale Regskommissie die prinsipi~le sowel as die
praktiese en koste aspekte opnuut bestudeer en om ook die moontlik
heid te ondersoek dat ‘n gemeente net deur een leraar en ouderling
verteenwoordig word by die Ring en Sinode en by die volgende sinode
volledig rapporteer.

Die betrokke bepalinge word terugverwys na die Tydelike Regskommissie
vir herformulering.
43 K

Swygreg van Predikante

-

H62,

381

Die Sinode beslUit om by die inhoud van bylae 1 te volstaan en geen
vertoë in die verband tot die owerheid te rig nie,
44 S

Verskil

Besluite

-

Bepalinge en Reglemente

-

Hl25,

389

1.

Die Sinode besluit dat wanneer daar ‘n verskil bestaan tussen die
besluite van die Sinode wat in die verlede geneem is en die
Bepalinge en Reglemente 5005 dit in 1983 hersien is, word voor
keur aan die Bepalinge en Reglemente gegee.

2.

Indien dit later blyk dat daar bepalinge of reglemente voorkom
wat in stryd met mekaar is, of aangeleenthede waarvoor nie voor
siening gemaak is nie, word uitsluitsel daaroor deur die Regs
kommissie gegee. Die besluit word deur die Scriba Synodi aan
kerkrade deurgestuur en sal vanaf ‘n bepaalde datum van toepassing
gemaak word,
Die Regskommissie versoek die Sinode om die behandeling van die
konsep Bepalinge en Reglemente so vroeg as moontlik aan die orde
te stel en onmiddellik van krag te maak aangesien dit bepalend
sal wees vir die werkswyse van die Sinode.

3.

45 S

-

Verklarings, Aantygings Insinuasies

-

H264

H28l

680

(Acta Algemene Sinode 1982 bl 1100 pt 8)
Die Sinode formuleer sy standpunt ten opsigte van bogenoemde besluit
van die Algemene Sinode soos volg en stuur sy besluit as beskrywings
punt deur na die Algemene Sinode:
1. Die Sinode beskou dit as sy verantwoordelikheid en die goeie
reg van elkeen wat die amp van gelowige in die geTnstitueerde kerk
beklee, om met die oog op voortgaande hervorming die beleid en
optrede van die ge’institueerde kerk deurlopend te toets aan die
normatiewe beginsels van die Woord van God.
2.

Die Sinode doen n beroep op lidmate om die kritiek wat hulle op
grond van hulle vertolking van die Woord van God teen die beleid
en optrede van die geInstitueerde kerk mag he, ooreenkomstig aan
vaarde

Aigemeen

-

12

vaarde kerkregteiike prosedures vir bespreking op die agenda van
kerkiike vergaderings te plaas.
3.

46 S/K

Die Sinode verwelkorn saaklike gesprekke oor omstr~de aangeleenthede
wat in ‘n gees van onderlinge vertroue en liefde en in amptelike
kerklike media gevoer word., maar wi] terselfdertyd sy afkeuring te
kenne gee van polariserende groepvorming en van polemieke wat tot
onverkwiklike persoonlike aanvalie mag lei.
Vertaling

Apostoliese

Geioofsbelydenis

H268 -269

Die Sinode spreek horn uit oor die vertaling van die Apostoliese
Geioofsbelydenis, in besonder die formulering neergedaai na die hel in
die pick van neergedaai ter helie.
Motivering:
Die ingeburgerde formulering neergedaal ter helle laat die ruimte vir
die simboliese betekenis van die uitspraak, naamlik dat Christus nie
letterlik in die hel was nie, maar helse smarte gely het. Daar bestaan
immers geen eksegetiese of dogmatiese getuienis dat Christus letterlik
in die hel was nie. Geeneen van die beiydenisskrifte steun so fl
opvatting nie, (H K Vr 44)
Trouens, in die Kategese~handboek
Gb en Bely word gesê: “Ons kerk verkies om die woorde ‘ter helle’ te
gebruik in plaas van ‘na die hel toe’.
Dit is omdat ons weet dat
Jesus nie letterlik na die hel gegaan het nie, rnaar
dat Hy lyding
gelyk aan helse pyne verduur het,” (Bb 56)
Die nuwe vertaling laat weinig ruinite vir hierdie simboliese betekenis,
Neergedaal na die hel het onteenseglik n lokale bybetekenis. Daar kan
arw~d~tij~die fornuiering vir bidmate en veral die kerkjeug
verwarrend sal wees,
In die Hg van hierdie kort motivering is ek van oordeel dat dit nodig
is vir die Sinode om horn hieroor uit te spreek.
Aanbeveling:
Voorstel
1.

2.

47 S

-

—

Studie van Art 4 van Apostoliese Geloofsbelydenis

Goedgekeur
-

Goedgekeur

Die Sinode betuig sy dank teenoor die Vertaiingskornrnissie vir die
hervertaling van die Drie Formuliere van Eenheid en die Ekumeniese
Belydeni sse,
Die Sinode vind die formulering van Artikel 4 van die Apostoliese
Geboofsbeiydenis, in besonder “neergedaal na die hel” i p v
“neergedaal ter helle”, nie bevredigend nie, en versoek die Breë
Moderatuur om dit aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake op te dra om:
(i) !n deeglike studie van die bepaalde artikeb te rnaak, en
(ii) die moontbikheid te ondersoek om die Artikeb sO te formubeer
dat dit noukeuriger uitdrukking gee aan wat die Skrif en
Bebydenisskrifte in hierdie verband leer,

Vrymesselary
1.

Die Kommissie beveel die beskrywingspunt aan

—

H2l6

-

217,

H281

678

Die Sinode verwys na die beskrywingspunt van die Sinodabe
Kommissie van Suid-Transvaal (Agenda Abg Sin 1982 pt 2.7,5, bT
747) wat soos voig bui:
“In

-

13

Algemeen

-

‘In die hg van moonthike kerkregtehike imphikasies besluit die
Sinodale Kommissie van Suid-Transvaal om die volgende beskrywings
punt aan die Algemene Sinode te stuur met die oog op wysiging van
die besluite van die Algemene Sinode van 1962 (Handelinge 1962,
bl 249) insake Vrymesselary:
1, Die Algemene Sinode herroep die bestaande besluite van 1962
en vervang dit met die volgende:
2.

3

Deur die jare heen het die N G Kerk teenoor sekere beginsels
(veral die Godsbegrip) van die vrymesselary afwysend gestaan.
Die Sinode handhaaf hierdie siening en dring by hidmate daarop
aan om die vrymesselary met groot voorbehoud te benader,
Lidmate wat die beginsels van die vrymesselary wat in stryd met
die Skrif mag wees, openhik propageer, moet deur kerkrade
bearbei en indien noodsaaklik blyk te wees, ook getug word.

Motivering vir die verwysing
1.

2.

3.

4.

2.

Hierdie besluite het verskeie negatiewe gevolge vir die praktyk
meegebring, onder andere dat hidmate daaroor die Kerk verlaat het,
dat kerkrade onwettig saamgestel is vanwe~ gebrek aan kennis dat
‘n bevestigde ampsdraer n vrymesselaar is en dat die Kerk daarvan
ten regte of ten onregte beskuldig is dat die bronne wat as grond
slag van bestaande besluite gedien het, nie bo verdenking is nie,
n Kerkregtehike beswaar is dat verbondenheid aan ‘n organisasie
medebepalend vir N G lidmaatskap gemaak is, Toelating tot
belydende lidmaatskap, soos die betrokke formulier aandui, is
alleen gegrond op n persoonhike konfnrmasie met die leer waarvan
die aanname van Christus as persoonlike Saligmaker die kern vorm
en met ‘n lewenswandel volgens die eise van die Skrif.
As ‘n kerk met groot lidmaatgetalle bedien die N G Kerk mense met
verskillende oortuigings wat met verskillende pohitieke partye,
kuhtuurorganisasies en groepe geassosieer is; instansies waarmee die
N G Kerk hom nie noodwendig vereenselwig nie.
‘n Verdere kerkregtehike beswaar teen bestaande besluite is ver
vat in die beginsel dat n ongesensureerde~manshidmaat die reg het
om vir die besondere ampte verkiesbaar te wees. Dit is sy kerkhike
sowel as sy burgerhike reg.”
Die Sinode besluit: Die Algemene Sinode word versoek om sy besluit
van 1962 en 1982 omtrent Vrymesselary te herroep en sy ernstige
oorweging aan die beskrywingspunt soos in punt 1 aangehaal, te gee.

Aanbevehing: Die Kommissie onderskryf die aanbeveling van die
Permanente Regskommissie.
Goedgekeur
-

48 S

Werksmetode

-

Sinode

-

H29, 671

1.

Die Sinode dra dit aan die Regskommissie op om bogenoemde aanbe
vehings deeghik te bestudeer en voorstelle i v m wysiginge aan die
Kerkorde en die Reglement van Orde aan die Sinodale Kommissie voor
te lé vir voorlegging aan die Algemene Sinode.

2.

Die Sinode versoek die Sinodale Kommisie vir Publikasie om ‘n
deeglike studie te maak in verband met die wyse waarop die kerk
‘n doeltreffende inhigtingsdiens kan gebruik om bogenoemde doe]—
stelhinge te bereik en lé sy voorstelle aan die Sinodahe Kommsisie
voor vir voorlegging aan die Algemene Sinode.
ADMISSIE

Admissie

-

14

-

ADMISSIE
49 S

Studente

Besluite Aigemene

Sinode

H66,

-

15

Die Sinode besluit dat daar by die keuring van Admissiestudente
besondere aandag aan persoonlikheidsfaktore gegee sal word, Met die
oog hierop moet die betrokke Admissiekomniissie fl vertrouiike versiag
van n pastorale sielkundige van ons kerk oor elke voornemende student
ontvang en in ag neem in hul besluit oor toelating al dan nie.
(Pt Li
L3) (Not bi 1235
Aig Sin)
-

50 S

-

Naam van Kommissie

-

Toelatingskommissie

H59,

15,

517

In die hg van die Gemntegreerde Kursus wat die ou Admissiekursus
vervang en daarmee aile verwysings in die Kerkorde en Bepalinge na
~Admissie’ oorbodig maak, dra die Sinode dit op aan die Tydelike Regs
kommissie om ahie artikeis in die Kerkorde en Bepalinge waarin die
Woord “admissie~ voorkom in terme van “Toehating’ te herskrywe vir
deursending deur die Aigemene Sinode.

AMPSBEDIENING
51 K

Aanddienste

-

Afwisseling

H40,

-

EN

EVANGELISASIE

32

Die Sinode versoek kerkrade om die geleenthede wat die aanddienste vir
geestehike opbou bied deur gesonde afwissehing ten voile te benut.
52 S/K

Akkommodering van Proponente

-

H257

H296

28

Die Sinode doen n beroep op kerkrade en ringe om hieraan uitvoering te
gee en bring dit onder die aandag van die SKAE.
54

55 S

K

Bereiking van die Buitekerkhike

-

H41

33

H246

1.

Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die kerkraad van Stehienbosch
Sentraai en die studente vir die werk wat onderneem is.

2.

Die Sinode spreek sy dank uit teenoor ahie instansies wat fondse
vir die werk bewihhig het.

3.

Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes waar daar ‘n groot saamtrek van
jongmense is, huhle tot beskikking van hierdie werk te stel,

Buitekerkhikes

-

Begroting

-~

H246

Omdat dit onmoonthik vir die betrokke gemeentes is om hierdie werk
vohiedig te dra, bewihhig die Sinode Ri 000,00 vir hierdie werk,
Nie goedgekeur nie
56 S/R/K

15

-

56 SIR/K

Geestelike Konferensies

-

H35

-

Amp en Evang

-

36

19

Die Sinode keur die optrede van die SKAE goed.
In die hg van die SKAE-opdrag om ham te beywer vir kerkherstel en
vernuwing van die geestelike lewe is aan hierdie Sinade—besluit
aandag gegee. Omdat u Kammissie bewus is van die behaefte binne die
Kerk, is geaordeel dat sulke kanferensies op gemeentelike—, ringsen sinadale vlak, indien reg gehanteer, ‘n bydrae tat die geestehike
lewe in die Kerk kan lewer. Daaram het die Kammissie wenke apgestel
wat in gedagte gehau kan ward by die hau van sulke kanferensies en
dit deurgestuur na die ringe.
57 R/K

Intensiewe Bearbeiding

Aandag

—

H39,

-

28

Die Sinade daen ‘n beraep ap kerkrade en ringe am aan hierdie
besluit dringende aandag te gee, nL:
Die Sinade besluit am kerkrade en ringe ap te raep am tae te sien
dat elke gemeente die gewenste intensiewe bearbeiding deur die nadige
predikantstandplase antvang.
As ideaah ward gestel 700 daap- en belydende lidmate per predikant
standplaas.
(Kyk Acta Aig Sin p 1236 pt 4,1.2)
58 S/R/K

-

Kerksensus

—

1983

-

H36

-

37,

20,

23

Die Sinade neem anderstaande punte 1
8 in sy besluiteregister vir
kerkrade ap en versaek die SKAE am verdere aandag daaraan te gee nh.:
1. Die Sinade besluit dat ‘n valgende kerksensus DV in Maart 1985
maet plaasvind.
2. Die sensus ward apgedra aan die AKAE in samewerking met die AJK,
AKDB, ASSK, AKLAS en AKVD.
3. Die Algemene Sinade daen n beraep ap sinades, ringe en kerkrade am
ehkeen ap sy eie terrein ahles maanthik te daen in belang van ‘n
geintensiveerde ampsbediening met die aag ap erediensbywaning
van lidmate,
-

4.

5.

6.

7.

Die Algemene Sinade daen n dringende beraep ap ahle kerkrade,
ringe en sinades am elkeen binne sy eie bevaegdheid ahles maanthik
te daen am ter wihle van die beter bediening van ans lidmate die
lading van daap- en belydende hidmate van leraars te verhig deur
die skepping van nuwe predikantspaste.
Die Algemene Sinade is aartuig daarvan dat daar steeds in ans kerk
n naad aan meer arbeiders in die wingerd bestaan en daen n beraep ap
al sy hidmate am te vaihard in vaarbidding hiervaar, Jangmense
ward aak apgeraep am as gelawiges biddend aarweging te skenk aan
die vraag af die Here hulle nie aak raep vir die bediening nie.
Die Sinade betuig sy apregte waardering aan die graat getal auder
hinge wat met getrauheid die versarging van huhle wyke behartig
en daen ap hulle n beraep am in getrauheid aan die Here vaart te
gaan met hierdie werk.
Die Sinade daen ‘n beraep ap kerkrade am grater aandag te gee aan
die vaartgesette taerusting van auderhinge vir huhle ampswerk en
versaek sinades am via huhle SKAEs ahles binne hulle vermaë te
daen am gemeentes hiertae aan te spaar.
8. Die

Amp en Evang

8.

59 S/R/K

16

-

-.

Die Algemene Sinode gee opdrag aan al sy Kommissies wat by die
sensus betrokke was, om elkeen op hulle terrein die sensusgegewens
te ontleed en saam te werk aan kerklike beplanning in die hg
daarvan,
Kerkvervreemde

-

Definisie

-

H40-41

33

‘n Kerkvervreemde is ‘n Doop- en Belydende lidmaat wat die erediens nie
wil bywoon nie, die sakramente verontagsaam, die gemeenskap van die
heihiges minag, die pligte van sy lidrnaatskap verwaarloos,
Die Sinode dra dit op aan die Argivaris om hierdie definisie by die
betrokke ringsvorm in te voeg.
60 S/R/K

Lewe Bediening

—

H37-38

25

Die volgende besluite van die Algemene Sinode (Acta p 1215, pte
18.5.1
18,5.2) word onder die aandag van kerkrade gebring.
-

1, Die Algemene Sinode verklaar:
1.1 Dat daar veel in die materiaal van CCC is wat hy onderskryf en
waardeer;
1.2 Dat hy met groot dank en erkenning teenoor die CCC, na toestemming,
van sekere gedeeltes van die materiaal van CCC gebruik gemaak het;
1.3 Dat daar egter ook verskille tussen die kerk en die CCC bestaan;
1.4 Dat dit die onvervreembare verantwoordelikheid van die Ned Geref
Kerk is
soos die CCC horn ook by herhahing in geskrifte en
onderhoude gelyk gegee het
om al sy ampte te skool, toe te rus,
te rnotiveer en te aktiveer in hulle getuienistaak.
2. Daarom besluit die Algernene Sinode:
2.1 Om sy besluite van 1978 ten opsigte van verdere gebruikmaking van
die materiaal en kursusse van CCC te handhaaf wat soos volg lui:
Die Sinode besluit om nie die kursusse van Campus Crusade vir
ons eie kerk as materiaal vir die toerusting van sy lidmate goed
te keur nie op grond van o a die volgende:
-

2.2

(a)

Ernstige leerstelhige bedenkinge teen by, die verskraalde
aanbieding van die Evangelie, rniskenning van die verbond,
die afgewaterde sondebesef, kerkbegrip en sakramente-leer, en
die ondeurdagte beskouing van die Heihige Gees; en die

(b)

kerkregtehike verwarring wat ontstaan omdat Kerkorde Art 10
so dikwels omseil word. Die Sinode kan daarom nie die werk
van die CCC ‘vir ons eie kerk’ steun nie en verwag van sy
leraars en hidmate om die leiding van die kerk te gehoorsaam
en om hierdie kerk se eie kursusmateriaal vir toerusting
van lidmate te gebruik (Agenda Sinode 1978, p 641, pt
7.13,7,10,4 en Acta Sinode 1978, p 912, pt 7,13,7.10)

‘In die hg van die leemtes in die leer van die CCC soos
aangedui in 7.13.7.6.3 besluit die Sinode om predikante
te vra om hulle van medewerking met die CCC te weerhou’.
(Handehinge Alg Sinode, 1978 bl 913)
Om n dringende beroep op die CCC te doen om hierdie verantwoorde
hikheid en goeie reg van die Ned Geref Kerk te eerbiedig en om horn
nie

17
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nie langer as ~aanvul1ende diens van die kerk” verantwoordelik te
hou vir die gedeeltelike versorging van lidmate van die Ned Geref
Kerk nie,
61 S/R/K
1.
2.

3.

62 S

Lidmaatstoerustingprogram

-

H45,

20, 26, 86,

H38

Die Sinode beklemtoon dat voortgesette lidmaatstoerusting ‘n
wesensdeel van die gemeentelike bediening is,
Die Sinode neem met dank kennis van die lidmaattoerustingsprogram
wat jaarliks deur die LTP-kommissie opgestei, deur Bybelkor gepubli
seer en vir gebruik in die kerk aanbeveel word,
Die Sinode dra dit op aan die SKAE om indringende aandag aan die
uitvoering van die LTP in die kerk te gee en doen n dringende
beroep op kerkrade om die program in gemeentes toe te pas.

L T P-program

Indringende aandag

-

-

H38,

20,

26, 86

Die Sinode dra dit op aan die SKAE om indringende aandag aan die
uitvoering van die LTP-program te gee.
63 S

Skakeling-

Kommissie

vir

Getuienisaksie

H41

-

34

Die Sinode keur ondervermelde optrede van die SKAE goed en oordeel
dat voortgesette samesprekinge n goeie dod kan dien,
Op versoek het die Dagbestuur van die SKAE ‘n paar vergaderinge
met die N 0 Sendingkerk se eweknie, die Kommissie vir Getuienis
aksie oor sake van gemeenskaplike belang gehou. Buitekerklikheid,
kerkvervreemding, handel- en nywerheidsbediening, die bearbeiding
van die prostitute en traktaatverspreiding is o a bespreek.
Die gesamentlike finansiering vir die druk van 30 000 traktaatjies
wat oor die Nuwe Apostolies handel het uit hierdie samesprekinge
voortgespruit,
64 S

Spreekkamerhulp

-

Begroting

-

H246,

H291,

Die aanbeveling van SKAE nie aanbeveel nie,

46
-

Goedgekeur

Die Sinode besluit om met die oog op die toenemende behoefte
die predikant in sinodale diens vir die spreekkamer met n paneel
in sy spreekkamerpligte by te staan en begroot Rl 000 per jaar
daarvoor.
65 S/R

Spreekkamer
1,
2.

-

Ringe,

Fooie

-

H43

45

Die Sinode versoek ringe omafsonderlik of gekombineerd ~ eie
spreekkamer daar te stel,
Die Sinode dra dit aan die SKAE op om ondersoek te doen na die
wenslikheid om fooie vir die spreekkamerdienste te hef,

66 R/K

Amp en Evang
66 R/K

Spreekkamer

-

18

S W D-Kommissie

-

-

H246

-

247,

H29l,

H275

Die Sinode
1. Besluit in beginsel dat ‘n afsonderlike psigo-pastorale
spreekkamer vir die ringe van Suid-Kaapland goedgekeur word,
2.

3.

4.

5.

en
Besluit dat dit aan die ringe van Suid-Kaapland oorgelaat
word om te bepaal watter ringe op gekombineerde wyse ‘n eie
spreekkamer daar sal stel en ook waar so n spreekkamer geleë
sal wees,
en
Besluit dat die betrokke meewerkende Suid-Kaapse ringe voile
finansiële verantwoordelikheid vir die Suid-Kaapse spreekkamer
sal aanvaar, en dat hierdie finansiële verantwoordelikheid op
pro-rata basis deur die betrokke ringe gedeel sal word,
en
Besluit dat die betrokke Suid-Kaapse ringe se finansi~1e
verantwoordelikheid t o v die pastorale spreekkamer te
Kaapstad staak sodra die Suid-Kaapse spreekkamer ti werklikheid
word,
en
Besluit dat al die oorblywende ringe in die sinodale gebied
wat nie aan die Suid-Kaapse spreekkamer gekoppel is nie die
finansiële verantwoordelikheid t o v die pastorale spreekkamer
te Kaapstad op pro-rata basis sal deel,

Die Sinode
1.
2.

3.
67 K

Stranddiensspanne
1.
2.

68 K

besluit om punt 1 goed te keur;
besluit om punte 2 en 3 te verwys na die SKAE-dagbestuur om
dit in oorleg met die S W D-Kommissie vir spreekkamer-aangeieent
hede en die betrokke ringe, uit te voer;
besluit om punte 4 en 5 uit te voer.

2.
3.
4.

Dank aan Leraars

-

H39-40,

31

Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die leraars wat hierdie
spanne vergesel het.
Die Sinode spreek sy dank uit teenoor kerkrade wat hulle leraars
toestemming verleen het om hierdie werk te onderneem.

Stranddiensspanne
1.

-

Leiers vir

-

H40,

31

Die Sinode beklemtoon opnuut die belangrikheid dat die geestelike
vaders by die spanne ‘n leraar of teologiese student moet wees.
Die Sinode bekiemtoon die belangrikheid dat die leiers van die
stranddiensspan ‘n toegeruste persoon sal wees,
Die Sinode versoek kerkrade om, waar hulle bewus is van bekwame
jongmense, dit onder aandag van u kommissie te bring.
Die Sinode versoek alle instansies binne en buite die kerk om.
mee te werk om dit vir jongmense moontlik te maak om hierdie
taak te verrig.
5. Die

19

-

5.

69 K

Die Sinode versoek kerkrade om, waar moontlik, studente by hulle
te laat prakties doen en verantwoordelik vir die span te maak.

Stranddienste
1.

3.

-

H40,

32

Die Sinode besluit dat die nuwe benaming van die Kommissie
moet wees
Telefoondiens

1.

-

Ned Geref Kerk

-

H40,

33,

H258

Die Sinode keur dit goed dat die SKAE n Telefoondiens van die
N G Kerk sal begin.
Die SKAE ontvang opdrag om die nodige huishoudelike reglemente
vir hierdie werk op te stel.
Die Sinode verleen toestemming dat die SKAE vrywillige
bydraes vir hierdie werk mag vra.

2.
3.

71 S

Toerusting van spanlede

-

Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die ACSV vir die besondere
samewerking wat hy vir die Kommissie vir vakansie-oorde gee.
Van die werwing van spanne, die toerusting van die spanlede,
die organisering van die spanne en die finansiering word met dank
kennis geneem.
Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die meer as 330 spanlede
wat .jaarliks by die werk in Wes-Kaap betrokke is.

2.

70 S/K

Amp en Evang

-

Telefoondiens

-

Begroting

-

H258

Aenbeveel
72 S/K

Vakansieoordbediening

-

H39,

29

Die Sinode besluit om:
1.
2.
3.

73 S

Opnuut die belangrikheid te beklemtoon dat die plaaslike kerkraad
in alle stadiums van die werk geken moet word.
Om die vakansieoordbediening op alle ouderdomsgroepe toe te spits.
Die Kommissie vir vakansieoordbediening te versoek om 1n
intensiewe studie te onderneem i v m die probleme wat gemeentes
ondervind om ‘n omvattende vakansieoordbediening daar te stel.

Verteenwoordiging

-

Aksies op SKAE

-

H35,

18

Die Sinode besluit dat een lid elk van die Vrouediens, Vrouesending—
bond en SJK lede van die SKAE sal word, elk op eie koste.
Indien die één Vroue-Aksie goedgekeur word kan die nodige redaksionele
wysiging aangebring word.

74 S/K
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74 S/K

Wereldbiddag
1.

20

-

-

Vroue

H35,

-

-

19

Die Sinode keur die optrede van die SKAE goed:
Die SKAE het aandag aan die Sinode-opdrag gegee wat gelui het:
“Die SKAE voer in die reses die opdrag uit om n eie program vir
die Wèreldbiddag vir Vroue op te stel”, (Acta p 638, pt 1.2)
Daar is bevind dat daar twee programme bestaan
‘n program wat
deur n spesifieke land opgestel en vertaal word en n ander een wat
vir die N G Kerk deur ~n leraar van die N G Kerk opgestel word.
Die SKAE het hierdie felt onder aandag van die ringe gebring
maar geoordeel om vir eers met die bestaande program saam te werk.
-

2.

Die Sinode doen ‘n beroep op gerneentes om van die program gebruik
te maak en versoek leraars orn wenke aan die SKAE-kantoor deur te
stuur.

Andertal iges
75 S

Bearbeiding aan die Jode
1.
2.

76 S/K

Begroting

-

H254, H294

-

585

Die Sinode bewillig R63 753;
Die Sinode besluit dat die Sinodale kollekte deel van die aanslag
sal uitmaak.
Bearbeiding aan die Jode

-

Eweredige Bydraes

-

H254,

H295,

412

Die Sinode besluit om steeds langs die weg van eweredige bydraes vir
die Sending onder die Jode te begroot.
77 K

Bearbeiding aan die Jode

Voorbidding

-

-

H52,

416

Die Sinode stuur die volgende besluit van die ‘~Algemene Sinode deur
na kerkrade:
Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op gemeentes van die kerk om die
Sondag voor die Joodse fees van die Groot Versoendag in gebed te dink
aan die arbeid onder die Jode, (1974: bl 454 en Handelinge Sinode van
die Ned Geref Kerk in SA 1975; bl 6680; 2.2).
78 S/K

Bediening

Andertaliges

-

H252

-

253,

H294,

584

Die Sinode besluit
1,
2.

Urn R40 453 te bewillig;
~ Beroep op die gemeente C P R C te doen om
te lewer;

3.

Dat die Sinodale Kollekte vir die Bediening aan Andertaliges deel
sal uitmaak van die totale aanslag.

~i

groter teenprestasie

79 S

A
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Benaming:

Bediening aan die Jode

-

Amp en Evang
H50,

411

Die Sinode besluit om die benamings”Sending onder die Jode”(Bepaling 65),
uBearbeiding van Jode1 (Ooreenkoms C P R C) en “Kerstening van die Jode”
(Besluit Algemene Sinode 1982, 19 Oktober, bi 1318 pt 29.4) te laat vaar
ten gunste van °Bearbeiding aan die Jode” en versoek die Algemene Sinode
om net laasgenoemde benaming te gebruik.
80

S/R/K

Evangeliedienaars vir AndertaligeS

-

H39,

28

Die Algemene Sinode versoek sinodes om deur hulle ringe en gemeentes
ons eie seuns aan te moedig om hulle te bekwaam vir die evangeliebe
diening aan andertaliges, en om die Teologiese Fakulteite van ons Kerk
te vra om doelgerigte aandag aan hierdie aangeieentheid te gee,
onder andere deur reeds in n vroeë stadium van die studente se opleiding
voornemende predikante te inspireer om hulle te bekwaarn t 0 v Portugees,
Engels en ander tale waarin immigrante bedien moet word~
81 S

Leraar vir Portugese

-

Taakomskrywing

H44,

57

Die Sinode besluit:
Die opdrag aan die Predikant in Algemene Ampsdiens vir Bediening aan
die Portugese is soos volg:

82 S

1.

Hy is leraar van die Portugese gemeente en word beroep volgens
prosedure soos neergelë in die ooreenkoms tussen die SKAE en
die gemeente
en wat deur die Sinode goedgekeur is.

2.

Hy onderneem saam met gemeentes en Ringe evangelisasiewerk onder
die Portugeessprekendes, veral in die Kaapse Skiereiland.

3.

Hy hg die gemeentes binne die sinodale gebied in aangaande die
Kerk se taak i v m die Portugese en moedig hulle aan tot ‘n aktiewe
betrokkenheid by die taak.

4.

Hy verleen, waar nodig, die gepaste hulp om die betrokkenheid
prakties en betekenisvol te laat ontplooi met die toestemming of
op versoek van gemeentes of ringe.

Ooreenkoms

-

Kommissie Sending onder Jode en C P R C

-

H49-50, 40,

1.

Inhoud van Ooreenkoms
Die Sinode neem kennis van die vohgende
~ die Kommissie vir Sending onder die Jode en
die C P R C aangegaan is,

1.1

Die Kommissie Sending onder die Jode en die Kerkraad van die
C P R C kom ooreen dat die predikant in diens van die genoemde
sinodahe kommissie medeleraar van die gemeente is met opdrag:
DIE BEARBEIDING VAN JODE.

1.2

Die Kommissie onderneem om alle finansiële verantwoordehikheid
verbonde aan die pos te dra op voorwaarde dat:

-

1.2.1

1.2.1.1

Die betrokke leraar verantwoordelik is vir die arbeid onder
die Jode binne en buite die gemeente soos bepaal deur die Kerk—
wet, die sinodale besluite en besluite van die KommiSsie.
Wanneer ‘n vakature mag ontstaan, sal die Kerkraad ‘n leraar
beroep uit n groslys van drie name wat deur die KommisSie
Sending

..
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-
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-

Sending onder die Jode voorgelé word.
1.2.1.2 Wat betref die arbeid binne die gemeente sal die arbeider
onder die Jode ‘n wyk binne die C P R C ontwikkel wat veral
toegespits sal wees op die behoeftes van die Sending onder die
Jode.
1.2.2 Die Kerkraad doen langs die gewone kerklike kanale versiag van
die werk onder die Jode in die gemeente. Die predikant in
diens van die Kommissie doen volledig aan die Kommissie versiag.
1.2.3 Die arbeider vra sy verlof van die Kommissie aan.
1.2.4

83 S

Tydens n vakature sal reëlings getref word deur die Kerkraad
tot bevrediging van die betrokke kommissies in oorleg met die
dagbesture van die kommissies.

1.3

Die Sinodale Kommissie Sending onder die Jode het nie die reg om
op enige wyse handelend in te tree in gemeentelike aangeleenthede
nie en andersom.

1.4

Die ooreenkoms kan alleen na wedersydse toestemming verander of
beëindig word.

Portugese Bearbeiding

-

H253,

H294,

585

Die Sinode bewillig R43 834
84 S/K

Portugese

Gemeente

-

H253,

H256,

H295,

57

Finansiële Selfstandigheid:
1.

Die Sinode besluit dat daar van die gemeente verwag word om
mettertyd na finansiële selfstandigheid te ontwikkel.

2.

Voorstel

-

Verwys na Sinodale Regskommissie

Dat die Sinode hom rig tot die breë Moderatuur om ‘n praktiese
reeling te tref sodat die gemeente (Igreja Reformada do Cabo)
aansluiting vind by die Ring vir Portugese Gemeentes wat in
September 1983 te Pretoria gevorm is, sonder om as gemeente by
die Sinodale struktuur van Noord-Transvaal in te skakel.
85 S

Portugese Gemeente

-

Ooreenkoms

-

SKAE

en C P R C

-

H44,

58

Die Sinode keur die volgende ooreenkoms tussen die SKAE en die C P R C
of Portugese gemeente goed;
1.

Die opdrag aan die predikant in Algemene Ampsdiens vir Bediening aan
die Portugese is vasgelé in die Bepalinge van die Sinode. Sy
verantwoordelikheid is om die Portugese gemeente te bearbei en ook
met praktiese evangelisasiewerk besig te wees.

2.

Beroeping
Die SKAE lé 3 name aan die kerkraad van die Portugese
gemeente voor waaruit die beroeping geskied.
Die predikant in Algemene Ampsdiens vir Bediening aan die Portugese
doen, wat die gemeentewerk betref, versiag aan die kerkraad, en wat
die evangelisasiewerk betref verslag aan die SKAE.

3.

86 S

-

86 S
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Skakeling met gemeentes vir Andertaliges

H51-52,

415

Die Sinode neem kennis van die volgende besluite van die konferensies
1.

“The experience in the English D R Congregations has proved that the
Jewish work does not come into its own right as long as there is not
a separate person responsible only for the Jewish work, and therefore
conference advises that if Jewish work is to be done on an
organised basis no person is expected to do this in conjunction with
other assignments
Conference believes that the Church is moving in the right direction
in linking the Jewish work to the English D R Congregations and
that within these congregations converted Jews can be accommodated
in ways allowing for their own cultural uniqueness.” (Konferensie
17 Februarie 1981, Notule 5.1 (d) en (e)).

2.

3.

87 K

Die konferensie van predikante in andertalige werkkringe het tydens
sy vergadering gehou op 16-17 Maart 1983 te Pretoria n eenparige
mosie aanvaar waarin die Sinode van Wes-Kaapland gelukgewens is met
die feit dat hy die ander streeksinodes n stap vooruit is met sy
hantering van die Joodse werk deur ‘n aparte werker onder n aparte
selfstandige kommissie. Die gevoel van die vergadering was ook
dat die werk onder die Jode nooit tot sy reg sal kom solank dit
slegs ‘n by-taak is van ‘n predikant in n gemeente van Engelssprekendes
nie,
Die belangrikheid van ‘n selfstandige kommissie vir Joodse sending
is verder beklemtoon deurdat besluit is dat die werkers asook die
voorsitter van die Kommissie vir Sending onder die Jode volle
sittingsreg op die konferensie het.

Nywerheidsbediening

-

Bybels

-

H43

43

Die Sinode bring die behoefte aan Bybels, geestelike boeke en traktaatjies
onder aandag van al die gemeentes. Dit word as noodsaaklik beskou dat
elke werksman ‘n eie Bybel behoort te besit. Die Sinode neem ook kennis
van die poging om n Bybel in elke werksplek as rigsnoer te plaas vir
die daaglikse arbeid. Die Sinode versoek gemeentes om hierdie projekte
van harte te steun.
88 K

Nywerheidsbediening

-

Kollekte, Voorbidding

-

H42,

43

Die Sinode versoek alle gemeentes om op die dag waarop die kollekte
van Handel- en Nywerheidsbediening opgeneem word, spesiaal voorbidding
te doen vir die hele arbeidsveld. Die aandag van lidmate sal vroeg—
tydig op die geleentheid gevestig word. Voorbidding by gemeente
bidure sal ook aangemoedig word.
89 K

Nywerheidsbediening

-

Sake-ondernemings

-

H42,

40

Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor sake-ondernemings,
personeellede, kerklike aksies, ens, vir hulle bydraes. Die Sinode
versoek vriendelik dat, waar moontlik, hierdie ondersteuning sal
uitbrei.

A en E Nywerheidsbediening
90 S/K
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Nywerheidsbediening

S A Vervoerdienste

H42,

36

Nywerheidsbediening gerig op alle personeellede van die S A Vervoer
dienste
1.

Die Sinode betuig sy hartlike dank teenoor die administrasie van
die S A Vervoerdienste vir die fasiliteite wat beskikbaar gestel
word vir die kerk.

2.

Die Sinode betuig sy dank aan die personeel van die S A Vervoer—
dienste vir hulle ruim bydraes vir die geestelike werk op die
S A Vervoerdienste.
Die Sinode erken en betuig sy dank vir die onbaatsugtige dienste
wat baie personeellede in die beheerkommissies van die aksie in
die werksituasie lewer,
Die Sinode is dankbaar vir die samewerking van die drie kerke en
wil vertrou dat dit verstewig sal word tot voordeel van die
personeel.
Die Sinode betuig sy dank teenoor die S A vervoerdienste vir sy
besnoeiing van Sondagarbeid en versoek dat met hierdie beleid
voortgegaan Sal word, asook dat skofruiling op Sondae sover
moontlik uitgeskakel sal word,

3.

4.

5.

91 K

Nywerheidsbediening
1.

2.
3.

92 K

Seelui

H42,

37

Die Sinode betuig sy hartlike dank aan alle kerke, kerkrade, aksies
en persone wat bydra vir hierdie groot werk en spreek die vertroue
nit dat die werk sal toeneem.
Die Sinode neern met groot dank kennis van die susters wat gratis
hulle dienste aanbied in die Bybelkiosks.
Die Sinode versoek die gemeentes om nooit die seelui en die
geestelike werkers wet onder hulle werk, in hulle voorbidding te
vergeet nie.

Nywerheidsbediening

Voltydse Geestelike Werkers

H42,

43

Die Sinode betuig sy waardering teenoor alle voltydse geestelike wer
kers, van al die afdelings van Nywerheidsbediening vir hulle toegewyde
dienste, soms onder moeiiike omstandighede.

93.

S/K

Nywerheidspredikant

-

Voltyds

-

H255,

H42,

40

Die Sinode besluit:
1.
2.

3.

Dat die Spesiale Koliekte vervang word met n Sinodale Kollekte;
Dat n begroting vir die ekstra pos in samewerking met die Kommissie
van Toesig en Kontrole opgestel word en dat met die sakewéreld gereël
word vir die aanvul van die fondse in geval van ‘n moontlike tekort;
Dat in beginsel toestemming verleen word vir die benoeming van n
heeltydse predikant vir Handel en Nywerheid in oorleg met die
Kommissie van Toesig en Kontrole indien genoegsame fondse
beskikbaar is,
Straatwerk

.

-

25
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Straatwerk
94 S

Benaming

Pos

Straatwerk

H153,

-

548,

343,

H20,

213

H152

Die Sinode
1,

besluit cm die benaming van die pos van die icier van die Straatwerk
te wysig na “Predikant in Spesiale Ampsdiens met opdrag Straatwerk”
met ingang 1 Maart 1984;
dra dit aan die SKAE op om op voetspoor van die reeds-bestaande
ooreenkoms in onderhandeiing te tree met die Kerkraad van die Ned
Geref Kerk Wynberg of ‘n ander gemeente cm die pos met die gemeente
te skakel,
Keur die konsep-regiement vir die Predikant in Spesiale Ampsdiens
met opdrag Straatwerk goed.

2.

3.

95 S/K

Straatwerk

-

Dank

-

H149-150,

213

Die Sinode
1. keur die optrede van die SJK goed met betrekking tot die aan—
koop van die eiendom;
2. neem kennis van die geseënde werk wat deur die KJA-Straatwerk
gedoen word;
3. bedank individue en gemeentes vir hui ruim bydraes tot hierdie
werk,
96 S/K

Straatwerk

Behoefte Uitbouing

-

-

H152,

544

Die Sinode neem kennis van die dringende behoefte aan die voortsetting
en uitbouing van die Straatwerk en bekiemtoon opnuut dat die Straatwerk
‘n onmisbare onderdeel van die Kerk se bediening aan die Kerkios— en
Kerkvervreemde mens vorm,
97

S/K

Straatwerk
1.
2.
3.

-

Begroting

-

H252,

H294

546

Die spesiale koiiekte word behou;
Die Sinode bewillig RiO 000 as dcci van die saiaris van die
icier,
Die SJK aanvaar pt 2 met dien verstande dat Toesig en Kontroie
in die reses
indien die bewiiiigde bedrag nie voldoende biyk
te wees nie
dit kan aanpas.
Om die vergunning aan die KJA-Straatwerk cm tydens besoeke
aan gemeentes bydraes vir die werk te ontvang, te behou.
-

-

4,

98 S/K

Straatwerk

-

Finansies

-

Hi52,

H294,

546

Die Sinode besluit
1.
2.

cm met dank en waardering kennis te neem van die besonder gesonde
finansiëie posisie van die KJA-Straatwerk;
cm die dank en waardering van die Sinode te boekstaaf teenoor die
groot

A en E

(Straatwerk)

-

26

-

groot aantal indiwidue en instansies wat so n ruim bydrae lewer
tot die werk.
99 S

Straatwerk
1.

Naam

-

100 S

547

Die Sinode besluit dat die naam van hierdie werksaamheid van die
Ned Geref Kerk vanaf 1 Maart 1984 bekend staan as
DIE

2.

[1152.153,

—

STRAATWERK

VAN

DIE

NED

GEREF

KERK

IN

SA

Die Sinode dra dit aan die SKAE op om ook die Departement van
Gesondheid, Welsyn en Pensioene in kennis te stel van die wysiging
van die amptelike naam van die Straatwerk.

Straatwerk

-

Toekoms

-

H152,

547

Die Sinode
1.
2.

3.

neem met dank kennis van die uiteensetting van die kommissie ten
opsigte van die verskillende komponente van die werk.
besluit dat die KJA-Straatwerk vanaf 1 Maart 1984 onder die toesig
van die Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie geplaas word
met n subkommissie vir Straatwerk waarin onder andere die SJK,
SKDB en werkers verteenwoordig is.
dra dit aan die SKAE op om voor 1 Maart 1984 in oorleg met die
bestaande Be~heerkomitee die bestaande konstitusie te wysig om
voorsiening vir die nuwe struktuering van die werk te maak sodat die
nuwe konstitusie/reglement op 1 Maart 1984 in werking kan tree.

ANTIKOM
101 S/K

Antikom

-

Begroting

-

H258,

[1296

59

Die Sinode besluit dat die huidige R10.00 wat jaarliks van gemeentes
gevra word, sal verhoog word na RO.00 om dit in lyn te bring met die
ander sinodes.
102 K

Antikom Aksiekom

-

Oproep positiewe deelname

-

H47,

59

Die Sinode moedig andermaal ons lidmate aan om positiewe deel te he
aan die stryd teen hierdie vyand in ons midde; om dit op elke lewens
terrein teen te staan, en ons Christelike getuienis lewend uit te dra
op elke vlak van ons bestaan.
103 K

Antikom Aksiekom

-

Versoek tot Kerkrade

-

H47,

60

Die Sinode versoek kerkrade om aktief deel te neem in hierdie optrede
en soveel moontlik hul jongmense in te hg omtrent alle aspekte van
die Marxisme in sy stryd teen die Christendom.

Argief

-

27

Argief

-

A R G I E F
104 S

105 K

Argief

-

Begroting

-

Argief

-

R69 956

-

H240,

H288,

583

Goedgekeur

Huweliksaantekeningboek

-

H31,

78

Die Sinode versoek die N G Kerk-Uitgewers oni ‘n eenvoudige huweliksaante
keningboek tot die beskikking van ons Kaaplandse gemeentes te stel
en dring by al sy gemeentes sterk daarop aan om, sodra dit beskikbaar
is, so ‘n boek aan te skaf en toe te sien dat die verlangde besonderhede
aangaande alle huwelike wat binne hul grense kerklik bevestig word,
noukeurig daarin aangeteken word.
106 R/K

Kerkargief

-

H30,

72

Die Sinode neem met groot dank en waardering kennis van
1. die steeds groelende argiefbewustheid by kerkrade, ringe en
gemeentes, soos dit ult die toenemende belangstelling in ons
Kerkargief en sy werk blyk;
2.

3.

107 S

die noulettende ywer waarmee gemeentelike en ringskribas, sowel
as die kommissies wat met hierdie sake belas is en ook ander
kerklike amptenare, oor die aanbieding en versorging van
registerafskrifte en ander stukke vir die Kerkargief waak, sodat
die verblydende opwaartse gang van die afgelope jare in die
verband gehandhaaf kan word;
die skenking aan die Argief van boeke, verhandelinge, briewe,
fotos en alle ander stukke van kerkgeskiedkundige belang deur
lidmate van ons Kerk en ander belangstellende vriende.

Kerk- en Staatsargief

-

Nouer Skakeling

-

H31,

77

Die Sinode dra dit aan sy Argiefkommissie in ~oor1eg met die Kommissie
van Toesig en Kontrole op om:
a)

108 K

b)

die moontlike inskakeling van die Kaapse Kerkargief by die
Kaapse Staatsargief grondig te ondersoek;
‘n ooreenkoms op te stel soortgelyk aan die een tussen die Kerk en
die Universiteit van Stellenbosch i v m die Teologiese Kweekskool,
waarin die Kerk se identiteit en beheer oor sy argiefstukke
verseker word;

c)

so ‘n ooreenkoms vir goedkeuring en afhandeling aan die Sinodale
Kommissie voor te lé.

Registers

-

Doop— en Lidmate

-

H105

1.

Die Sinode bring dit onder die aandag van kerkrade en skribas dat
voortaan slegs die Argiefreglement soos deur die Algemene Sinode
goedgekeur, in die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente opgeneem sal
word. Indien daar onduidelikhede is oor een of ander saak, moet
die advies van die Argivaris te Kaapstad gevra word.

2.

Kerkrade word daarop gewys dat die nuwe Bewys van Lidmaatskap
in die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente opgeneem is en versoek
die

V

SKDB

~28~
Die N G Kerk-Uitgewers om die nodige voorraad in die verband te
laat druk.
Kerkrade moet daarvan kennis neem dat attestate of bewys van lid
maatskap van teologiese kandidate voortaan nie meer aan die
Kuratorium uitgereik moet word nie, maar wel aan die gemeente waarin
n proponent gaan werk of bevestig word,

2.

DIENS
109 S/K

VAN

Alta du Toit/Eljada-sentrum
1.

-

Sinodale Kollekte

-

H241, H289, 110

Die Sinode handhaaf die Sinodale Kollekte vir die Alta du Toit/
Eljada-sentrum,
Die Sinode keur die basis van verdeling van die Sinodale Kollekte
deur die SKDB goed.

2.
110 S/K

BARMHARTIGHEJD

Alta du Toit/Eljada Nasorgsentrum

H241,

-

H289,

111

Die Sinode keur ‘n spesiale kollekte vir die Alta du Toit/Eljada
Nasorginrigtings goed.
111 S

112 S

Begroting

-

Diens van Barmhartigheid

-

H240,

H288

583

1.

Die Sinode bewillig R563 930.

2.

Dat weens die verwagte tekort van R100 000 a g v die buitengewone
verhogings aan maatskaplike werkers, die Siñode verlof gee dat
die SKDB na gemeentes mag gaan vir ‘n bydrae.

Begroting
1.
2.

113 S/R/K

-

Verhoogde Uitgawes

-

H240,

H288,

98

Die Sinode verhoog die eweredige bydraes vir goedgekeurde werk
soos aangevra in die begroting, sodat uitgawes gedek kan word.
Die Sinode besluit dat in die toekoms vir een jaar in plaas van
vir vier jaar begroot word, Die Kommissie van Toesig en
Kontrole kan jaarlikse begrotings oorweeg.
Beheerraad

-

Tuiste Bejaardes of Kinderhuis

-

H166,

101

1.

Die Sinode herroep die besluit van 1979 5005 uiteengesit in pt
10,5.1 van hierdie verslag (Hand 1979, bi 432)
2. Die Sinode besluit:
2,1 Die Beheerraad van ‘n tuiste vir bejaardes of ‘n Kinderhuis word
normaalweg deur die plaaslike kerkraad benoem met kennisgewing
aan die SKDB, wat die benoeming goedkeur.
2.2

2.3

In gevalle waar die inrigting n projek van die Ring is, benoem
die Ringskommissie die Beheerraad met kennisgewing aan die
SKDB wat die benoeming goedkeur.
In gevalle waar die inisiatief tot oprigting van n inrigting
nóg van die kerkraad nóg van die Ring uitgegaan het, kan die
SKDB desverkiesend self ‘n Beheerraad benoem.
2.4

In

-29-

SKDB

2.4

In die geval van ‘n buitengewone situasie soos waar n trustakte op
die spel is, sal die SKDB die reg he om ‘n buitengewone reeling
te tref.

2.5

Indien die SKDB met ‘n Beheerraad wat nie deur homself benoem
is nie ernstige probleme ondervind beroep die SKDB horn op die
liggaam wat die betrokke Beheerraad benoem het.
In die gevalle waar die SKDB nie self die Beheerraad benoem
het nie het die instansie wat ‘n Beheerraad benoem die reg om
die personeel van Beheerrade na goeddunke te wysig, met
kennisgewing aan en goedkeuring van die SKDB.
Beheerrade of besture van inrigtings van spesiale aard word
benoem deur die SKDB of deur instansies wat deur die SKDB
daartoe versoek word. Sulke instansies gee kennis aan die
SKDB wat die benoeming(s) moet goedkeur.

2.6

2.7

2.8

114 S/K

Beheerrade word normaalweg van Sinode tot Sinode benoem.
Vakatures word gevul deur die instansie wat die betrokke lid
benoem het,

Benaming
1.

Tuistes vir Bejaardes

-

Hl66

Benaming
Die AKDB het by die Algemene Sinode aanbeveel dat die term
tuistes vir bejaardes gebruik sal word (Algemene Sinode Hande—
linge bl 1278
16,1,1),
-

2.

115 S/K

Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode keur dit goed dat die benaming tuistes vir bejaardes
gebruik word vir die SKDB se inrigtings vir bejaardes.
-

Buitengewone Hulpfonds

—

Hl65,

100

1.

Die Sinode keur die hantering van die Buitengewone Hulpfonds, deur
die SKDB goed, en versoek die SKDB om soos die behoefte horn voor
doen voort te gaan met hulpverlening aan gemeentes solank fondse
beskikbaar is.

2.

Die Sinode dra sy innige dank oor aan al die instansies wat tot
die Buitengewone Hulpfonds van die Kerk bygedra het.
Die Sinode is bewus van die skok en leed wat mense moes verduur
tydens die Vloedramp, en verseker die geteisterdes van ons
innige belangstelling en voorbidding.

3.

4.

ll6.S/K

Die Sinode boekstaaf sy innige en opregte dank teenoor die
Staat, en veral teenoor die Departemente van Gesondheid en Welsyn,
Gemeenskapsontwikkeling en landbou en Visserye vir ruim hulp
verleen aan die vloedgeteisterde Volksgenote.
C A D

-

Dank

-

H 167

106

1.

Die Sinode neem met dank kennis van die geseënde werk van C A D
en beveel die stigting van groepe by kerkrade en ringe aan, en
versoek kerkrade om plaaslike groepe geldelik te steun.

2.

Die Sinode keur dit goed dat die reglement vir C A D, soos deur
die AKDB gefinaliseer, as reglement aanvaar word.
3. Die

SKDB

-30-

3.

117 S

Die Sinode versoek kerkrade om in te teken op Saamstaan
maandblad van C A D.

C A D

-

Reglement

H100,

-

-

H305

Sinode volg besluit van Algemene Sinode en besluit:
1.

2.

118 S/K

Die Reglement word aanvaar sodat die werk kan voortgaan en daar
word gewag op die hersiening van die Reglement wat die AKDB in
opdrag van die Algemene Sinode moet onderneem.
‘n Versoek gerig word deur die SKDB na AKDB oor 9.3.4 en 10.2 se
toepassi ng.
Dank Pastorale werk

1.
2.

119 R/K

-

Gevangenes

H171,

-

123

Die Sinode neem met dank kennis van die geseënde pastorale werk
aan gevangenes, en bid die kapelane seen en sterkte toe.
Die Sinode verseker Generaal Sephton van sy hoe waardering vir sy
besondere aandeel aan die werk.
Dank Kerkrade, ens

-

Tuistes Bejaardes

-

H167,

103

Die Sinode boekstaaf sy hartlike dank teenoor kerkrade, ringe,
Plaaslike Owerhede en Gemeenskappe waar tuistes vir bejaardes reeds
bestaan of beoog word.
120 S

Definisie

SKDB-Werksaamhede

-

H163,

-

96

Die Sinode keur die AKDB se definisie van die dienste van Barmhartig
heid goed as definisie vir die SKDB-werksaamhede, en neem dit op
in die bepalings en reglemente.
121 S/R/K

Diakonie

-

Leiding deur SKDB

H164

-

Die Sinode besluit om die SKDB te versoek om leiding te gee oor hoe
die diakonie op plaaslike en rings— en sinodaleviak georganiseer kan
word.
122 S/K

123 S

Gemeente

-

Ondersteunigsfonds

H240,

-

H288,

99

1.

Die Sinode handhaaf die Sinodale Kollekte vir Gemeente Onder
steuni ngsfonds.

2.

Die Sinode versoek kerkrade om die Sinodale Kollekte vir Gemeente
Ondersteuningsfonds ruim te steun.

Hospitaalarbeid
1.

-

Addisionele

~05

-

H243,

H289,

120

Die Sinode besluit om minstens een addisionele hospitaal-leraars
~05 vir die Skiereiland te skep en begroot daarvoor (kyk
begroting).
2. Die Sinode

-312.

Die Sinode dra dit aan die SKDB of verantwoordelike Kommisie
op om, indien fondse gevind kan word, ‘n verdere ~05 te skep.
(Vgl. 15.7.2)

3.

Die Sinode neem die deurlopende diens by die groot opleidings
hospitale vir sy rekening en begroot vir die werk.

Aanbeveel

124 S

SKDB

met dien verstande dat die pos gefinansier word met die
20% wat die SKDB uit die rente-opbrengs van die Volks
hospitaalfonds kry (Agenda bl 643, T 2.1 pt 111.3)

Hospitaalarbeid

-

Aparte Kom.

H134,

-

122,

1.

Dat daar nie ~ aparteKommissie vir hospitaalarbeid gestig word
n]e.

2.

Dat hospitaalarbeid voortgaan om te funksioneer as onderdeel van
die arbeid van die SKDB,

3.

Dat daar n sub-kommissie vir hospitaalarbeid onder die SKDB sal
wees vir toesig en uitbou van die werk.

4.

Dat die SKDB versoek word om steeds groot ems met die groeiende
behoefte van hierdie werk te maak.

125 S

-

1.
2.

126 S

Hospitaal Deurlopende Diens

-

H243,

H289,

121,

H 170

Die Sinode neem die deurlopende diens op die huidige basis
by die groot opleidings-hospitale vir sy rekening;
Begroot R15 000 per jaar vir die werk. (Reeds ingesluit in
goedgekeurde begroting).

Koop Hospitaalleraar se tyd

-

H244, H287,

p 121

Die Sinode keur dit goed dat hierdie diens deur die Hospitaal
leraars gelewer mag word op die beginsel van die koop van die
Hospitaalleraar se tyd van die SKDB deur die Universiteit op die
basis wat neerkom op die helfte van die koste wat die pos van een
hospitaalleraar behels,
127 S/K

Kursus Praktiese Opleiding Diensdoende Leraars

-

H170

Dat die moontlikheid ondersoek word om die kursus inpraktiese
opleiding wat van die begin van elke ,jaar met die finalejaars gedoen
word ook vir diensdoende leraars oopgestel word.
128 S/K

Hospitaalarbeid

-

Sinodale Kollekte

-

H242,

H289,

120

Die Sinode handhaaf die Sinodale Kollekte vir Hospitaalarbeid.
129 S

Hospitaalleraars

Supervisors

-

H170

121

Die Sinode aanvaar die beginsel dat Hospitaalleraars as supervisors
behulpsaam mag wees met die praktiese opleiding van studente in die
hospitaal-pastoraat.
130 S

SKDB
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130 S

Huip

Epping-Gemeentes

-

H260,

H298

683

Die Sinode verwys die aangeleentheid na die Kommissie van Toesig en
kontrole vir simpatieke aandag in oorleg met die Ring.
B 2.8

Huip aan die Epping—gemeentes

Die Ring versoek die Sinode cm ernstige aandag te gee aan die
finansiéle posisie van die gemeentes Eppingtuin en Epping—Wes,
wat die afgelope jare nie daarin slaag cm hulle finansiële verplig
tinge na te kom nie,
Die Ring bring dit onder die aandag van die Sinode dat daar in
hierdie twee gemeentes buitengewone omstandighede heers, wat dit
noodsaak dat die Sinode ander reëlings as die Gemeente Ondersteu
ningsfonds van die SKDB tref, om hulle finansieel te help.
131 K

Hulp Kinders uit Zimbabwe

H233,

—

H290,

123

Die Sinode versoek kerkrade cm op vrywillige basis bydraes te maak
vir hierdie noodsaaklike diens aan kinders van ens Kerk. Bydraes
kan via die Saakgelastigde aan die AKDB gestuur word,
132 S/K

Kerkhuise
1.

2.

133 K

H244,

-

H290,

122

Die Sinode keur die optrede van die SKDB goed en doen n beroep
op kerkrade en ander kerklike aksies cm vrywillig by te dra
vir die verdienstelike onderneming.
Die Sinode gee opdrag aan die SKDB cm die Kerkhuise per
omsendbrief aan gemeentes in ander sinodale gebiede bekend te
stel.

Kerksale

-

Dienssentra

H169,

-

115

Die Sinode neem kennis daarvan dat kerksale vir dienssentrums
gebruik kan word, en doen n beroep op kerkrade cm kerksale beskikbaar
te stel vir die noodsaaklike diens aan bejaardes in die gemeenskap.
134 S/R/K

Kinderhuise

-

H167,

104

Die Sinode handhaaf die besluit dat die SKDB die vier kinderhuise
in ens sinodale gebied onder die Ringe verdeel vir belangstelling
en finansiële steun.
135 S/K

Laingsburg

—

H165,

339,

343,

H20

Die Sinode neem kennis van die gemeente van Laingsburg se hoogste
waardering vir die wyse waarop Sy Kerk hem in die rampspoed bygestaan
het.
136 S

Magdalenahuis
1.

—

Verskuiwing

—

H168,

107,

H24l

Die Sinode keur dit goed dat Magdalenahuis verskuif word na
Parow

-33-

SKDB

Parow en dat die huidige gebouekompleks uitgebou en verander
word vir ‘n tuiste vir bejaardes.
2.

137 S/K

Die Sinode bevestig dat die kerk ‘n besliste roeping het ten
opsigte van die geestelike en maatskaplike versorging van
ongehude moeders en hulle kindertjies, en dra dit aan die
SKDB op om die nuwe gebou te Parow op te rig.
Magdalenahuis

-

Spesiale Kollekte

-

H241,

H288,

108

Die Sinode handhaaf die spesiale kollekte vir Magdalenahuis.
138 S/K

Nasorginrigtings

Erg-Geestesgestremcle Voiwassenes

-

H169

Die Sinode neem met dank kennis van die geseënde werk in die
Nasorginrigtings vir erg-geestesgestremde volwassenes,
139 S/K

Paarl Skool

-

Sinodale Kollekte

-

H241,

H288,

109

Die Sinode besluit om n Sinodale Kollekte i p v die SpesialeKollekte
vir die Paarl Skool goed te keur.
140 S

Pastorale SielkundigeVoltyds

-

H241,

H289,

116

Aanbeveel met dien verstande dat indien subsidie nie binne twee jaar
verkry kan word nie, die pos beëindig word.
Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode keur dit goed dat die SKDB so spoedig moontlik ‘n voltydse
pastorale sielkundige benoem as inherente komponent van ons
maatskaplikewerkdiens. Fondse vir die pos kan gevind word uit
die bestaande Polikliniek Reserwe as vertrekpunt. Sodra die diens op
vaste grondsiag geplaas is, kan die besteding moontlik in aanmer
king kom vir subsidie, en sal die bydrae van die SKDB 25% wees,
d w s ongeveer R7 000 per jaar. Inrigtings waar sodanige sielkundige
dienste gelewer word kan ook ‘n bydrae maak.
-

141 S

Ramot

-

Spesiale Kollekte

-

H240,

H288,

106

Die Sinode keur ‘n spesiale kollekte vir Ramot goed.
142 S

Rampgeteisterde Gemeentes

-

H260,

H298,

690

Dank en Versoek aan SKDB
Die Sinode spreek sy innige dank uit teenoor die SinQdale Kommissie
vir Diens van Barmhartigheid vir die besondere reëlings wat hulle
getref het om die rampgeteisterde gemeentes tydens die Laingsburgse
vloed, pastoraal te versorg.
In besonder dank aan die Sekretaris van die Sinodale Kommissie
vir Diens van Barmhartigheid vir sy aandeel.
Die Sinode versoek sy Kommissie om die gemeente Laingsburg,
tot die volgende Sinode op dieselfde wyse by te staan as tot
nog tog.
Die Sinode

SKDB
Die Sinode
1.
2.
143 S

neem kennis van die dankbetuiging
neem kennis van die versoek om verdere hulp.

Registrasie SKDB as Fondsinsamelingsliggaam

-

H164,

97

Die Sinode neem met goedkeuring kennis van die registrasie van die
SKDS as fondsinsamelingsliggaam (wet 107 van 1978) en as welsyns—
organisasie (wet 100 van 1978) sowel as die registrasie van die
inrigtings en C M Rade as werksaamhede van die SKDB.
144 R

Ringskonferensies vir Diakens

H164

-

Die Sinode beklemtoon opnuut dat die diaken o a die stigter van die
liefdesgemeenskap is en versoek RKDB’s om waar moontlik ringskonferen
sies vir die diakens te reel waar oor hierdie saak besin kan worth

145 S

Serebraal Gestremde Volwassenes

-

Nasorginrigting

H168,

108

Die Sinode gee opdrag aan die SKDB om die situasie dop te hou en
betyds te beplan indien ‘n behoefte aan ‘n nasorginrigting vir Serebraal
Gestremde volwassenes bewys word, aangesien ‘n reserwefonds vir die
doel reeds bestaan,
146 S

Tuistes Emeriti-predikante

-

H167

Die Sinode is bewus van die behuisingsnood van alle pensionarisse
maar besef ook die groot behoefte aan tuistes vir emeriti—predikante,
Die SKDB word versoek om verdere ondersoek in te stel en leiding te
neem in die daarstelling van tuistes vir predikant-bejaardes.
147 S

Uitbreidingsfonds

-

H240,

H288,

99

Kerklike Uitbreidingsfonds
(All pt 8.1 bl 99)
8.1.3
Bydrae verhoog na R25 000,
Goedgekeur,
-

-

Aanbeveling punt

-

148 S

Volkshospitaal-fonds

H242

243,

H297,

643,

687

1.

Volkshospitaal-fonds
Uit die opbrengs van die verkoop van die Hospitaal word ‘n trust
fonds, genoem Die Volkshospitaal-fonds, daargestel wat belé
word en waarvan slegs die opbrengs aangewend mag word.

2,

Administrasie van die Fonds pt 4

3.

Die Kommissie van Toesig en Kontrole belé, beheer en administreer
die fonds met inagneming van verpligtinge ten opsigte van pensioen
wat deur die ou Volkshospitaal-kommissie aangegaan is.
Aanwending van Fonds pt 4.3 met onderafdelings 4.1.
4.2,
4.3
Goedgekeur.
-

4

Aanwending

~35~

4.

SKDB

Aanwending van die Fonds
Vir die onmiddellike toekoms word soos voig gehandel:

4.1

Jaarliks word 20% van die opbrengs van die fonds gekapitaliseer
cm die fonds te verskans teen die slopende uitwerking van
inflasie en om dit verder uit te bou.

4.2

Uit die balans word die volgende jaarlikse toekennings gemaak:
20% : Aan die SKDB vir Die Kerkhuis
20% : Aan die SKDB vir Hospitaalarbeid
20% : Aan Toesig en Kontrole vir hulp aan emeriti,
predikante~weduwees en ander kerklike gepensioneerde
persone in nood,
20% : Bly onverbonde cm deur Toesig en Kontrole na luid van
ander behoeftes bestee te word.

Amendement
Goedgekeur
Dat die heifte van wat as onverbonde gestempel word ter
beskikking van Toesig en Kontrole na luid van behoeftes aan die
SKDB vir Hospitaalpastoraat toegeken word.
-

4,3

149. S

Toesig en Kontrole word gemagtig om in die toekoms in die Hg
van veranderde omstandighede n ander verdeling te maak, By die
bewilliging van fondse sal rekening gehou word met die
belange van die Kerk in die hele Sinodale ressort.

Wetlike Proses by aanneming

-

H168

In die hg van die Bepahinge en Reglemente Art, 49.1.5.1 besluit die
Sinode om met die ter sake owerhede te skakel ten einde die voltooiing
van die wethike proses by aanneming te bespoedig..
150 S

Formulering Konstitusie SKDB

H163,

124, 97

Die Sinode keur die formuiering van die Konstitusie van die SKDB goed
(Kyk bylae 1)

EREDIENS
151 S

Diskussiedienste

preekbespreking

H54,

165

Die Sinode dra dit op aan die nuwe Sinodahe Kommissie vir die Erediens
om in die reses ~ studie te maak van die metodiek van diskussiedienste
asook van preekbespreking werkgroepe.
152 K

Hardop sê van die Geloofsbelydenis

-

H54,

165

Die Sinode doen ~i beroep op hiturge cm meer gebruik te maak van die
hardop sé van die Gehoofsbelydenis omdat dit die gemeentehike
betrokkenheid verhoog.

153 S/K

Erediens
153 S/K

Kerkmusiek
1,

2,

3.

154 S/K

36

-

Buro

-

H54, 161, 245,

H20

Die Sinode spreek sy opregte dank uit teenoor dosente van
Departement van Musiek, prof R Ottermann en mnr H P van der
Westhuizen wat hierdie kursus met groot weislae en sonder ekstra
vergoeding aanbied.
Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die voorsitter van die
kommissie vir sy geesdrif en teenoor die instansie in verband
met genoemde bydraes vir hierdie belangrike saak.
Die Sinode versoek die Skakelkommissie van die 3 Kurataria am ‘n
kursus in Himnologie in te sluit as ‘n onderdeel van die beoogde
voortgesette teologiese opleiding.
Kerkorrelistevereniging

-

H54,

161

Die Sinode spreek sy besondere dank uit teenoor die vereniging vir
die belangrike dienste wat dit reeds gelewer het sedert sy stigting
en wens die vereniging en sy bestuur die leiding en insig van omhoog
toe. Hag dit groei en sterk word am aan God al meer en grater lof toe
te bring. Opnuut versoek die Sinade kerkrade am SAKOV te steun deur
aan te sluit as assessarlede en om huile arreiis(te) aan te maedig
am as voile lede aan te sluit.
155 R

Ringskammissie vir die Erediens

-

H54,

165

Die Sinode versaek elke Ring am ‘n Ringskammissie vir die Erediens te
benoem en am, met die oog op skakeling, hulle name te verstrek by
die ringsgegewens in die Jaarbaek. Hierdie kommissie berei ‘n
rapport vir die Ring voor aan die hand van die Ringsvarm vir die
Erediens en stuur dit in duplikaat saam met die varms na die Argief.
Aan die hand van hierdie rapport behaort ‘n deeglike bespreking aar
liturgiese aangeleenthede by die Ring plaas te vind.
Goedgekeur en
verwys na die Argivaris am dit ap te neem by die instruksies vir
Ri ngsvorms.
-

156 R/K

Ringsvarm

Erediens

-

H54,

165

Die Sinode besluit dat die Ringsvorm vir die Erediens deur die
Kerkraad ingevul ward in die jaar wat valg op die jaar waarin die
Sinode sitting gehad het.
157 S

Studie

-

Gemeente meer aktief

-

H55,

165

Die Sinode herhaal sy opdrag aan die Sinadale Kommissie vir die
Erediens (1979 Handelinge bi 426) dat ‘n studie gemaak ward van metades
am die gemeente meer aktief te betrek by die Erediens.

FONDS

37

Fondse

-

FUN DSE
158 S

Aanvulling Tekorte van Kommissies

H256,

-

H296,

586

Die Sinode besluit
1.
2.
159 S/K

Urn R2UU 000 vir tekorte vir die boekjaar 1983/84 te begroot; en
Urn R200 DUO vir tekorte vir die boekjaar 1984/85 te begroot.
Aftree-ouderdom

Predikante

H196,

-

285,

687

Die Sinode
1.
2.

160 S/K

aanvaar die beginsel dat predikante op 6Ujarige leeftyd kan
aftree.
Dra dit aan die Kommissie van Toesig en Kontrole op om in oorleg
met die Aktuaris in die reses die finansiële implikasies van
vroeër aftrede te ondersoek, met verslag aan die volgende Sinode.
Agterstallige Bydraes

H188,

-

558

Aan die Kommissie van Toesig en Kontrole word volrnag verleen om
in hierdie saak handelend op te tree in die reses met opheffing
van Bepaling 13.8 van die Pensioenreglement.
161 5

Algemene Sinode

-

H252,

H294,

584

Die uitgawes t o v die Algemene Sinode het fenomenaal toegeneem van
R96 568 tot R203 633
‘n persentasie-verhoging van 110,9%. Umdat
die Algemene Sinode n jaar voor die streeksinode vergader, bring
dit mee dat die aanslag reeds ‘n jaar voor die tyd van die gemeentes
verhaal word.
-

162 S

Begrotings

-

Administrasie
163 S/R

Administrasie
-

R150 000

-

-

H239,

H288,

(A 40 pt 6.2.1)

Daggelde lede van Kommissies, Ring en Sinode
1.
2.
3.
4.

Vir
Vir
R12
Vir

dae
dae
per
dae

582
-

-

Goedgekeur
H26U —261.

H298

op reis
R12 per dag
waarop nie van nagverblyf gebruik gemaak word nie
dag;
waarop van nagverblyf gebruik gemaak word
R35 per dag;
-

-

-

Vir afgevaardigdes wat binne ‘n afstand van 30 kilometers van die
plek van vergadering woon en nie teen vergoeding van nagverblyf
gebruik maak nie
R20 per dag. (Reiskoste is hierby ingesluit).
—

164 S/R/K
1.

Eweredige Bydraes

-

ad hoc-Kommissie.

Nuwe Formule

-

H236~- 237

Die Sinode benoem
ad hoc-Kommissie om so gou moontlik na die
vergadering van die Sinode indringend ondersoek in te stel na die
wenslikheid
—

.

.

Fondse

38

2.

wenslikheid al dan nie, om n nuwe formule wat hoofsaaklik sal berus
op die getal lidmate in gemeentes en die inkomstes van gemeentes,
toe te pas vir die berekening van eweredige bydraes ter dekking
van sinodale uitgawes.
Die Sinode besluit dat die vermelde ad hoc-Kommissie sal bestaan
uit:
1.
2.
3.

3.

4.

165 S

Die Voorsitter van die Kommissie vir Toesig en Kontrole
Die Saakgelastigde
Vyf ander lede van die Sinode wat deur die Moderamen benoem
word.

Lede van die Sinode mag skriftelik name aan die Moderamen
voorlë vir oorweging as moontlike lede van die kommissie.
Die Sinode doen n beroep op kerkrade en ringe om wenke en/of
Memoranda voor die einde van 1984 aan die Kommissie vir oorweging
voor te lé.
Die Sinode gee opdrag aan die ad hoc-Kommissie om so gou as wat
prakties moontlik is sy aanbevelings aan die Sinodale Kommissie
oor te dra, en indien daar sou bevind word dat die ingebruikname
van n nuwe formule wenslik is verleen die Sinode volmag aan die
Sinodale Kommissie om aan die Kommissie vir Toesig en Kontrole
opdrag te gee om sodanige nuwe formule onmiddellik in werking te
stel.

EweredigeBydraes

-

Plafon en Besnoeiing

-

H239,

H287,

582

Die Sinode beveel aan dat diQ beginsel t o v ‘n plafon vir eweredige
bydraes weer eens gehandhaaf word.
166 S/R/K

Eweredige Bydraes

Wysiging Formule

-

H236,

H285,

579

Die Formule vir Eweredige Bydraes het reeds oor dekades bewys dat
dit sorg vir n eweredige verspreiding van verantwoordelikhede ten
opsigte van Sinodale werksaamhede, Vanweë die jongste praktyk word
die volgende geringe wysiginge egter aanbeveel:
1.
2.

3.

3C (5b)
3C (Sb)

3C (Sb)

(i) Vervang 25% op beide plekke met 20%
Voeg na punt (iii) nuwe punt (iv) by wat lees:—
~Skulddelging: Voile bedrag (kapitaal en rente)
word afgetrek van inkomste”.
Skrap die laaste sin en voeg die volgende nuwe
bewoording by:

~Gemeentes met inkomste bo R30 000 en militére gemeentes
Bo R5 000 vir elke Rl00”
~Gemeentes met inkomste minder as R30 000
Bo Rl0 000 vir elke Rl00”
1
In die tweede laaste sin word die syfer R245 000 vervang deur
R40 000.
...~,

4,

~

167 S

—

167 S

finansi~1e Staat

-

39

Fondse

-

Gemeentelike Opgawe

-

H257 H296,

586

Die Sinode besluit
Dat die bestaande finansi~ie vorm na die Kommissie van Toesig en
Kontrole verwys word met volmag om ‘n nuwe vorm op te stel.
168 S

Groepassuransie-skema

H189,

-

562

Die Sinode keur die insteiling van n groepsassuransieskema goed en
magtig die Kommissie van Toesig en Kontrole om dit na die eis van
omstandighede aan te pas.
169 S

Groepiewensversekering

-

Reglement

-

H189,

563

Die Reglement word goedgekeur en as Regiement Nr A as byiae by die
Regiement van die Predikante- en Weduweepensioenfonds opgeneem.
170 S

Honoraria

Kerklike Ampsdraers

-

Moderator van Sinode
Assessor van Sinode
Aktuarius van Sinode
Skriba van Sinode
Assistentskribas van Sinode
Skriba van Ring
171 S

-

H260,

H298

Tydens Sinode
R20 per sittingsdag
R20 per sittingsdag
R20 per sittingsdag
R20 per sittingsdag
R20 per sittingsdag

In Reses
R600 per jaar
R300 per jaar
Ri 000 per jaar
Ri 000 per jaar
R120 per jaar

Huisleningskema Predikant in Sinodale Diens

-

H258,

H297,

192

Die Sinode neem kennis en verwys die aangeieentheid na die Kommissie
van Toesig en Kontrole.
Aanbeveling
Die Sinode besiuit om n deegiike ondersoek te doen na die
huisleningskema vir predikante in Sinodaie diens ten einde
dit te verbeter.
172 K

Kerklike Versekeringskema

-

Steun

-

H188,

555

Die Sinode doen ‘n beroep op aile gemeentes om hulie steun aan die
kerkiike versekeringskema te verieen.
173 S

Kerksentrum

-

H249,

H293,

583

Goedgekeur
Die skuid op die sentrum is nou ten voile uitgewis
slegs 17 jaar
na oprigting. Die Sinode word gevra om met dank teenoor die gemeentes
hiervan kennis te neem. Administratief sit ons met n ander probleem.
Die onderhoud van die gebou kan met die gesubsidieerde huur van die
kommissie alleen nie gehandhaaf word nie.
Die administrasie-rekening
het vir die afgeiope 17 jaar die tekorte geabsorbeer. Daar word op
gewys dat groot deie van die gebou eintiik vir gemeentelike gebruik
daar
-

-

Fondse

-

40

-

daar gestel is, soos by die saal, komiteekamers, parkeerruimte ens.
Hierdie afdelings verg aandag en koste, en alhoewel die saal soms
verhuur word, kan daar slegs Tn beperkte diensfooi gevra word omdat dit
nie direkte belasting hoef te betaal nie.
Die Sinode word gevra om 1n bedrag van R25 000 te voorsien om die
onderhoudskoste te help dra en te voorsien as die gebou ‘n algehele
opknapping moet ondergaan.
174 S

Kommissie vir Toesig en Kontrole

-

H251 -252,

H296,

682

Aanbeveling
Goedgekeur
1. Om punte 1 en 2 nie te aanvaar nie;
2. Om punt 3 vir kennisgewing te aanvaar aangesien dit reeds gedoen
word.
B 2.1 Kommissie vir Toesig en Kontrole
-

1,
2.
3.

Die Sinode besluit dat die Kommissie vir Toesig en
Kontrole vervang word deur ‘n Kommissie vir Administrasie.
Die Sinode besluit dat die Administrasie-kornrnissie
saamgestel word uit lede verteenwoordigend van elke Ring.
Die Sinode besluit dat hierdie Administrasie-komrnissie
moet o a die beginsel handhaaf dat surplus fondse nie
by Sinodale Kommissies opgehoop word nie.

175 S/K Mediese Skema Predikante

H259, H297,

-

687

Die Sinode neem kennis van B 2.17 en verwys die aangeleentheid na
die Kommissie van Toesig en Kontrole vir deeglike ondersoek en moont—
like implementering.
B 2.17 Mediese Skema vir predikante
Die Sinode dra dit aan die Kommissie vir Toesig en Kontrole
op om fasiliteite daar te stel en deur die kantoor van die
Saakgelastigde die administratiewe verantwoordelikheid te
aanvaar ten einde predikante en amptenare in staat te stel
om op vrywillige grondslag by een van die bestaande mediese
groepskemas aan te sluit.
176 S

N G Teologiese Tydskrif

-

H261,

H299

Ned Geref Teologiese Tydskrif (NGTT) : Versoek van Moderatuur Rl 000
Goedgekeur
178 S

Ondersoek Wee Pensioenfonds Proponent

-

H188,

558

Die Sinode
dra dit op aan Toesig en Kontrole om weer te ondersoek of daar nie wee
is waarop ‘n proponent wat wel gelegitimeer is, ingeskakel kan word by
die pensioenfonds,
179 S

Ongeskiktheidsvoorclele

—

H197

Die Sinode dra dit op aan die Kommissie vir Toesig en Kontrole om:
1. Die Reglement Art 7 oor ongeskiktheidsvoordele weer te ondersoek
einde

-

41

Fondse

-

einde die voordele van lede wat om mediese redes die bediening moet
neerlê, te verbeter
en
2.

180 S

Die vermindering van ongeskiktheidsvoordele indien die persoon
‘n ander verdienste het, te heroorweeg of met groot omsigtigheid
toe te pas.

Ooreenkoms Drie Sinodale pensioenfondse

-

H189,

561

Die Sinode keur die ooreenkoms tussen die drie Sinodale Pensioenfondse
van die Ned Geref Kerk goed.
181 S

Opname Weduwees van Predikante nie gedek
1.

2.

182 S/K

183 S

-

H193,

H285,

686

Dat die Sinode dit aan die Kommissie van Toesig en Kontrole opdra
deur in die reses ‘n opname te maak van weduwees van predikante wat
nie gedek word deur die pensloenfonds nie.
En om dit verder aan die Kommissie op te dra om aan hierdie persone
die kerk se hulp aan te bied en dit dan vir sover as moontlik
aan hulle te verleen.
Pensioenversterkingsfonds

-

H190,

566

1.
2.

Die Sinode neem met instemming kennis van die verslag;
Die Sinode besluit tot die instelling van ‘n pensioen
versterkingsfonds vir die Kaapse Kerk;

3.

‘n Heffing van 331/3% op die kontribusie, tans R940 per stand
plaas per jaar, word gehef en in die versterkingsfonds gestort.

4.

Die heffing sal deur die Saakgelastigde as heffing saam met die
verskuldigde kontribusie gevorder word vir oorbetaling in die
versterki ngsfonds;

5.

Die Kommissie van Toesig en Kontrole kry volmag om in hierdie
saak handelend op te tree na die eis van omstandighede;

6.

Die Ringsvorms oor Kerklike Ondersoek word so gewysig dat die
volgende vrae daarin opgeneem word:
1.

Is die kontribusie/s van u gemeente ten volle betaal?
Indien agterstallig, meld bedrag

2.

Is die persoonlike bydraes van u leraars ten voile betaal?
Indien agterstallig, meld bedrag en spesifiseer

Rapport

Weermagkapelane

Die Sinode keur die rapport insake die Kapelane in die Weermag goed.
184 (a) S

Fondse

42

-

184(a) S

Registrateur Pens. Fondse

-

Gewysigde Reglement

-

-

H198,

569

Aangesien die Registrateur van Pensioenfondse ‘n gewysigde Reglement
moet goedkeur, word alle voorstelle in verband met die Reglement verwys
na die Kommissie van Toesig en Kontrole met volmag, en met opheffing
van artikel 13~8 van die Reglement van die Predikante- en Weduwee
pensioenfonds in Suid—Afrika, om sulke voorstelle te heroorweeg, te
herformuleer, uit te bou, te wysig en te implementeer.
184(b) S

Samewerking met twee kerklike Pens. Fondse

-

H188, 554

Die Sinode besluit dat die status quo gehandhaaf word en dat verder
saamgewerk word met die ander twee kerklike pensioenfondse.
185 S

Scriba Synodi

H256, H295,

-

586

In 1979 het die Sinode R3 400 bewillig vir hierdie pos. As die
status quo gehandhaaf word, sal die gewysigde bedrag dien as deel
van die algehele begroting.
186 K

Skakel

-

N 8 Sendinggemeentes

-

Kontribusies

H188,

-

-

189

Die Sinode besluit
1.

2.

187 S/K

om n beroep te doen op gemeentes om op plaaslike vlak te skakel
met die N C Sendinggemeentes ten einde hulp te verleen aan kerkrade
am hul kontribusies te betaal en die broers ooreenkomstig die sala
risskaal van die N G Sendingkerk te vergoed;
om ‘n beroep te doen op gemeentes am die Sendinghulpfonds uit te
bou sodat hierdie fonds ook in buitengewone omstandighede hulp
aan gemeentes en leraars via die Pensioenhulpfonds van die N 8
Sendingkerk kan verleen am hulle in staat te stel om hul ver
pligtinge teenoor die Pensioenfonds na te kom.
Teal Skool N 8 Sendingkerk

-

Teologiese Skool N 8 Sendingkerk

H249,
-

H292,

583

Rl5 000

Die Sinode besluit:
1.
2.
189 S

Om R15 000 uit eweredige bydraes te bewillig;
Om die sinodale kollekte af te skaf.

Totale Begroting
1.

-

H261,

H299

Administrasie
Argief
Diens van Barmhartigheid
Sinodale Sendingkommissie
Ampsbediening en Evangelisasie
Teologiese Kweekskool Stellenbosch
Kerksentrum
De Coligny (Stofbergskole)
Jeugkommissie

-

R

150 000
69 956
563 930
1 516 708
118 509
66 640
25 000
158 148
78000
Studentebearbeiding

-

43

Fond se

-

Studentebearbeiding
Straatwerk
Algemene Sinode
Bediening Andertaliges
Portugese Bearbeiding
Sending onder Jode
Inligtingsburo (Ingesluit ander
Begrotings)
Universiteit Westville
Aanvulling vir Tekorte
Teologiese Skool N G S K
Scriba Synodi

—

—
-

105
10
203
40
43
63

750
000
633
453
834
753

(58
7
400
15
4

400)
200
000
000
250

R3 640 764

190 S

2.

Bogenoemde begroting bring die puntwaarde te staan op R296;

3.

Die huidige begroting (1983/84) beloop R2 951 010 teenoor die nuwe
begroting van R3 640 764.
Dit verteenwoordig ‘n verhoging van
23,4%;

4.

Indien die bedrag vir pensioenversterking tw R385 400 ook in bere
kening gebring word, is die styging in volgende jaar se verplig
tinge 36,4%

5.

Die totaal van R4 026 164 wat in die nuwe finansiële jaar van die
Kerk gevra word, verteenwoordig 19,56% van die totale inkomste
van die gemeentes.

6.

Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode neem kennis van die finale begrotingsyfers en informasie.
-

Verslag Aktuariële

Waardering Pensioenfonds

-

H198

—

579

Die Sinode aanvaar die verslag met dank en keur dit goed.
191 S/K

Vrywillige Bydraes en Vaste Werksaamhede
1.
2.

3.

-

~H262,

H300

Die Sinode versoek sy Sinodale Kommissies om daarteen te waak om
nie vir te veel sake vrywillige bydraes te vra nie.
Die Sinode waarsku teen die verskynsel dat vaste werksaamhede
op grond van hierdie vrywillige bydraes geskep word aangesien
dit dikwels gebeur dat hierdie werksaamhede uiteindelik as ‘ii
verpligting op die Sinode afgelaai word.
Die Sinode besluit dat
Hierdie Sinode hom ten sterkste
uitspreek teen enige gedagte dat ‘n gemeente se Sinodale
verpligtinge voorrang moet geniet bó die plaaslike werksaamhede
van so n gemeente.
•..

HUWELIKSBEDIENING
192 SIR/K

Brosjures

-

Huwelik en Gesinne

-

H214,

H279,

673

Die Beskrywingspunt word nie aanbeveel nie, omdat dit op die weg van
kerkrade en Ringe lé om wee en middele te vind om voorligting van die
aard op plaaslike vlak te voorsien, en omdat wat brosjures betref
kerkrade

Huweliksbediening

44

kerkrade en Ringe huile kan wend tot SKLAS wat aireeds ‘n opdrag van
die Sinode het om by wyse van publikasies oor aktuele sake in behoefte
te voorsien (verwys: Agenda van die Ned Geref Kerk in SA 19/10/83 bi
254 pt 2J) Kerkrade kan hulle ook wend na die Kommissie vir
Huwel iksbediening,
193 S/R/K

Huwelik

Meer aandag

-

H214,

H280,

674

Die Sinode is dankbaar vir die toegespitste aandag wat reeds in ons
kerk aan die huwelik gegee word deur middel van kursusse en simposia.
In die hg daarvan dat die nood op die gebied van die huwelik so groot
is, doen die Sinode ‘n beroep op gemeentes, kerkrade en Ringe om steeds
meer en meer aandag aan die huwelik te gee.
194 S

Huwehiksorg
1,

2.

195 S/R/K

Spesiale Kommissie vir

-

H56,

222

Die Sinode dra dit aan die SKAE, SKDB, SJK en SKLAS op om op koste
van die onderskeie kommissies ‘n spesialiteitskommissie vir
Huweliksorg te vorm wat aan die onderskeie kommissies leiding kan
gee ten opsigte van huwehiksbediening.
Die Sinode oordeei egter dat die mees korrekte benaming van die
Kommissie die is van ‘Koördinerende Komniissie vir Huweliksbe
diening” en versoek die Algemene Sinode om by sy volgende sitting
die bestaande naam van die Huweliksorgkornitee var die AK[’B
dier’ooreer’komstig te wysig.
Huweliksvoorbereiding

H213,

-

H279,

673

Die Sinode is oortuig van die noodsaakhikheid van voorbereidende
huwelikskategese, Die Sinode beveel aan dat Ringe en/of gemeentes sover
moontlik voorbereidingskursusse sal hou en toesien dat voornemende
huwehikspare sodanige kursusse bywoon. Die Sinode beveel die groeps—
kursus ‘Die ja-woord is wit” van Bybelkor, wat oor vier geleenthede
aangebied kan word3 vir gebruik aan,
Verwys na die Kommissie vir Huweliksbediening.
196 S

INDIENSOPLEIDING
Kommissie Indiensopleiding
Alle Ampte
-

H47

-

48,

175

Toekoms
1,

Die Sinode herhaal sy opdrag dat n kommissie vir die Indiens
opleiding van alle ampte in die lewe geroep word.

2.

Die kommissie se naam sal wees “Die Kobrdinerende kommissie vir
die Indiensopleiding van alle Ampte”,

3.

Die kommissie word saarngestel uit 2 verteenwoordigers elk van die
SKAE, SKDB, SSK, S4JK, Kuratorium, Hugenote-Kollege en Bybelkor.
Die predikante in sinodale diens van die samestellende kommissies
en die dosent aan die Teologiese Fakulteit vir die voortgesette
toerusting van predikante dien ampshahwe in die kommissie,
Elke kommissie en instansie is verantwoordehik vir die benoeming
van sy verteenwoordigers en hulle reiskoste en daggelde.
Die kommissie het as opdrag om die kursusse en konferensie van
bogenoemde instansies te koördineer en waar nodig gesamentlike
indiensopleiding te beplan.
Instituut

4.
5.

.

-

INSTITUUT
197 S

Konstitusie

45

DOWES

Dowes en Blindes

-

Ins Dowes/Bljndes

-

EN

H16,

BLINDES
334,

145,

151

Die Sinode neem kennis dat aangesien daar nie met hierdie konstitusio
nele veranderinge tot die Sinodesitting in 1983 gewag kon word nie, het
die Moderatuur besluit om die volgende vereiste veranderinge goed te
keur, en om kondonasie by die Sinode aan te vra:
Die Konstitusie word in twee verdeel:
KONSTITUSIE : INSTITUUT VIR DOWES en
KONSTITUSIE : INSTITUUT VIR BLINDES
en dwarsdeur die bëtrokke Konstitusie word daar slegs vir die
betrokke Instituut voorsiening gemaak.
2. ‘n Artikel vir lidmaatskap word ingevoeg.
3. Nummerering word aangepas.
4. Die artikel i v in die fondse word verander om te lees: ‘Die bestuur
verkry sy fondse uit die Republiek van Suid-Afrika en Suidwes
Afrika, d m v
5. Die Sinode verleen kondonasie aan die optrede van die Moderatuur soos
vervat in pte 1
4
,

198 S

,

Konstitusies

H162,

334,

145,

H16

Die konstitusies van die Instituut vir Dowes, De la Bat-skool en Nasorg
vir Dowes en Instituut vir Blindes word goedgekeur met die volgende
wy Si g i n g e:
‘n Sin wat lui: “Die bevoegdheid van die Minister in hierdie verband
is gedelegeer aan die Direkteur-generaal: Nasionale Opvoeding.” word
ingevoeg net na die woorde, ‘~p1us vier of minder verteenwoordigers deur
die Staat benoem”.
in
Bylae
Bylae
Bylae
Bylae
199 S

1.
2.
3,
4,

Konstitusie

Konstitusie:
Konstitusie:
Konstitusie:
Konstitusie:
Blindes

—

instituut vir Dowes, punt 4 (a)
Dc la Bat-skool, artikel 5.1
Nasorg vir Dowes, artikel 5.1
Instituut vir Blindes, punt 4.1
H162,

334,

151

Dat u kommissie volmag ontvang om gedurende die reses dringende, nood
saaklike wysigings aan die Konstitusie aan te bring (soos by wanneer
veranderde wetgewing dit vereis) in oorleg met die Moderamen en
met rapport aan die Sinode,
200 K

Klankversterking

-

Gehoorgestremdes

-

H161

Die Sinode beveel by kerkrade aan om met die Instituut vir Dowes te
skakel, ten einde spesiale klankversterking vir gehoorgestremdes in ons
kerke te standaarciiseeren ook van standaard-aanduidings in die
verband gebruik te maak.
201 S

Jan Kriel
201 S

-

46

Meervoudiggestremde Blindes

H258,

H296,

144

In die hg van 13.3. 13.4, 13,6, 13.7 en 13.8 vra u Kommissie die Sinode
se ondersteuning by wyse van ‘n dringende oproep aan die Minister
van Gesondheid en Welsyn en Mannekragbenutting om die subsidie
op salarisse en hopende en kapitale kostes drasties te verhoog om u
Kommissie in staat te stel om:
1, ~n Nasorgsentrum vir meervoudiggestremdes daar te stel
2. voldoende en geskikte personeel te bekom;
3.

noodsaaklike spesialiste aan te stel waarsonder die gehalte
van die barmhartigheidsdiens van die kerk nie op peil gebring
kan word nie, en

4.

die gehalte van die werkiewe van die gestremde onder u sorg
te verhoog.

Die Sinode keur die aanbevehing goed.

JAN

202 S

Jan Kriel

KRIEL

Ouerverteenwoordiging

ens.

-

H58,

178

Die moonthikheid van groter ouer inspraak in die besture van die De
ha Bat-, Pionier- en Jan Krielskole en ander soortgelyke skole word
na die betrokke inrigtings verwys met verslag aan die Sinodale
Kommi ssie,
203 S

Jan Kriel

—

Verandering van naam

H58,

-

178

Die Sinode keur dit goed dat die naam Jan Krielskool vir Buitengewone
onderwys verander word na Jan Kriel
Instituut vir Epilepsie en dat
die Beheerkommissie soos goedgekeur deur die Sinode van 1979 verander
word na Bestuur i p v Algemene Kommissie,
-

JEUG
204 K

Aanleer Psalms en Gesange

-

Kategese

—

H142,

200

Die Sinode
1.

2.

205 K

neem met dank kennis dat Psalms en Gesange in die toekoms in die
kategeseleerstof opgeneem gaan word sodat kinders ten minste n
aantal kerkliedere per jaar sistematies kan aanleer;
doen ‘n beroep op kerkrade om intussen reeds te begin om ‘n liefde
vir die kerkhied by die kind aan te wakker deur op sistematiese
wyse Psalms en Gesange vir die kinders in die kategese te leer.

A C S V

-

Dank

-

Hl44

-

145,

204

Die Sinode
1.

neem met dank en waardering kennis van die gese~nde werk wat deur
die Afrikaanse CSV op die kampus van skole en kolleges gedoen word;

-472.

3.

4.

206 K

Jeug

bedank ds £1 J Smuts vir die bereidwilligheid tot samewerking wat
hy openbaar en bid hom die seen van die Here toe op sy arbeid as
Hoof sekretari s.
bedank onderwysers en onderwyseresse vir hul besondere meelewing
in die Afrikaanse CSV en die leiding wat hulle in die vereniging
gee;
bedank die onderwysowerheid dat die Afrikaanse CSV erken word as
n amptelike buitemuurse aktiwiteit van die skool.

Afrikaanse Ouervereniging

H145,- 146,

-

205

Die Sinode
1.

2.

207 K

neem kennis van die stigting van die Afrikaanse Ouervereniging vir
Christelike Opvoeding en Onderwys en spreek die vertroue uit dat
hierdie Vereniging op sy besondere terrein die saak van die
Opvoeding en Onderwys sal dien;
doen ‘n beroep op die Afrikaanse Ouervereniging om dit te oorweeg
om in die besondere omstandighede van Kaapland so ver moontlik
samewerking te soek met die reeds bestaande Ouer—Onderwysersver
enigings ten einde polarisasie tussen die twee verenigings te
voorkom.

Arbeid van Kapelane

—

Dank

H149,

-

212

Die Sinode neem met dank kennis van die onmisbare bydrae van kapelane
en NDP-Kapelane t o v die naskoolse jongmense wat aan hulle sorg
toevertrou word.
208 S

Begroting Gebiedskomitee

-

BKJA

H250,

-

Aanbeveling (Reeds in Begroting)

H293,

217

Goedgekeur

-

Neem kennis van die begroting van die Gebiedskomitee van die BKJA
en verwys dit na die Tydelike Fondsekommissie.
209 S

Begroting

-

Jong Belydende Lidmate
-

1.

2.
210 S

-

H250,

H293,

584

R78 000

Die Sinode neem kennis daarvan dat die naam van die begrotingspos
“Sinodale Jeugkommissie” moet wees en dat onder hierdie pos begroot
word vir: dooplidmate, opvoeding en onderwys en jong belydende
1 idmate.
Die Sinode bewillig R78 000.

Belydenisskrifte

-

Boek6

-

H139

Die Sinode versoek die AJK om die belydenisskrifte ook in Boek 6
(Handboek vir Kategese) op te neem.
211 S

Jeug

211 S

48-

-

Bybeikunde en Bybelonderrig

H147,

-

209

Die Sinode
1.

2.

212 S

neem met dank kennis dat die SJK voortdurend aan Bybelkunde en
Bybelonderrig aandag gee en dra dit aan die SJK op om na aanleiding
van hul ondersoek voort te gaan om wee en middeis te ondersoek
cm Bybeikunde as yak in skole gevestig te kry en Bybelonderrig op
‘n steeds hoer standaard te bring;
bedank die Departement van Onderwys vir die samewerking wat aan
die Kerk in die verband gegee word.

Dogmatikus onder Handboek-skrywers

H140,

-

95

Oorweging moet daaraan verleen word om n dogmatikus ook onder die
skrywers en kundige keurders op te neern.
213 K

DomiciiiumreCi

Skooigaande kinders

-

H140

-

141,

196

Die Sinode besluit dat skooigaande kinders wat nog nie belydenis
van geloof afgeië het nie, as dooplidmate van die gemeente binne wie
se grense hulie woon terwyl hulie skoolgaan, gereken word. (vgi Acta
Rig Sinode 1978, p 958)
Die Sinode
1.

2.

bring dit onder aandag van gemeentes dat die besluit van die
Rigemene Sinode van 1978 ten opsigte van die domicilium van
skooigaande kinders tans nog die geldende besluit is
versoek gemeentes om met die cog op betroubare statistiek die
dooplidmate wat in koshuise woon, in te reken in getal dooplidmate
van die gemeente binne wie se grense die koshuis gesetei is.
Die tuisgemeente van hierdie skoolgaande kinders meet nie huile
as dooplidmate opgee nie,

Die besluit van die Algemene Sinode bly intussen die geidende besluit.
214 K

Dooplidmate

nie in Kategese

-

H139,

193

Die Sinode het met kommer kennis geneem van die groot persentasie
doopiidmate ni 4.83% wat nie in die kategese is nie en doen ‘n beroep
op kerkrade cm hieraan dringende aandag te gee.
215 K

Gesinsvooriigting

H146,

188,

207

Die Sinode
1. doen n ernstige beroep op ouers om hui verbondsverantwoordelikhe-jd
na te kom ten opsigte van die opvoeding van hui kinders deur o a
ook reeds van jongs af kinders voor te hg met betrekking tot die
verhouding van gesiagte teenoor mekaar;
2, bedank die Departement van Onderwys vir die invoering van die
program van Gesinsvoorligting in skohe ter aanvuhling van die
opvoedingswerk wat deur die ouer tuis gedoen word;
3. versoek

—49~
3.

216 S

Jeug

versoek die Departement om steeds sorg te dra dat die geslagsonder
rig in hierdie program op ‘n individuele basis deur bekwame en
verantwoordelike persone gegee word.

Gewysigde Grondreëls

-

H138,

191

Die Sinode neem kennis van die gewysigde Grondreëls van die Junior-.
Senior- en Belydende Kerkjeugaksies en dra dit aan die Permanente
Regskommissie op om dit in die Bepalinge en Reglemente van die Ned
Geref Kerk in S A op te neem.
217 K

Huiskategeseskool

-

H141,

196

Die SJK het besluit om die volgende riglyne vir huiskategeseskole aan
gemeentes deur te stuur:
1. dat kategese die amptelike onderrig van die kerk aan sy onmondige
dooplidmate is;
2. dat slegs in hoogs uitsonderlike gevalle die kerkraad aan ouers
toestemming kan verleen om self die kategetiese onderrig van hul
kinders te behartig en wel op die volgende voorwaardes:
2.1 dat dit aan die hand van die voorgeskrewe leerplan geskied;
2.2
2.3

dat die katkisante ten minste een maal per maand die sentrale
kategeteskool moet bywoon;
dat katkisante een maal per kwartaal by die sentrale kategeseskool
die voorgeskrewe toetse moet aflé;

2.4

dat ouers wat as kategete optree gereeld aan die kerkraad verslag
moet doen;
2,5 dat daar sover as moontlik ook in die huiskategeseskool
gedifferensieer moet word tussen die verskillende jaargroepe.
Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode neem kennis van die riglyne vir huiskategeseskole en bring
dit onder die aandag van die gemeentes waarin dit van toepassing is.
-

218 5

Integrering van Jeugaksies en Kategese

-

H141

-

142,

197

Die Algemene Sinode het besluit:
Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK op, om in samewerking met die
Sinodale Jeugkommissies en die Algemene Komitee van die Senior KJA,
voort te gaan met die integrering van die Senior KJA in die kategese
in gemeentes waar dit moontlik en doenlik is, ooreenkomstig die aan
vaarde jeugbeleid van die Kerk,
Voorts is besluit dat bogenoemde ook vir die integrering van die
kategese en die Kinderkrans/Junior KJA moet geld.
Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode
1. neem kennis van die besluite van die Algemene Sinode in verband
met die integrering van die kategese en Jeugaksies;
2. dra dit aan die SJK op om aan gemeentes leiding te gee ten opsigte
van die
-

.

Jeug
‘Die Sinode gee opdrag aan die AJK om voort te gaan met ‘n deeglike
wetenskaplike kurrikulumontwerp vir die hele reeks kategeseboeke en
met die geleidelike herskrywing daarvan volgens die beste opvoed—
kundige metodes en in ooreenstemming van die bestaande vereistes
van die Sinode. Besondere aandag moet aan kundige keuring gegee word.”
Die Sinode
1. neem met dank kennis van die opdrag van die Algemene Sinode aan die
AJ K;
2. versoek die AJK om in die herskrywing van die handboeke besondere
aandag te gee aan die moontlike verkorting en vereenvoudiging van
die lesse in die handboeke;
3. versoek die AJK om in die herskrywing van die boeke klem te lé
op die selfwerk-werksaamheid van die katkisante;
4. dat in die kurrikulum deurlopend in ‘n paar lesse aan geloofseker
heid aandag gegee word.
224 S/K

Kategese

-

Handboek Belydenisklas

H139,

194

1.

Die Sinode neem met dank kennis van die verskyning van die Handen Leerboek vir die Belydeniskias (Gb en Bely) en wens die AJK
geluk met ‘n goeie publikasie.

2.

Kennis geneem
Die volgende besluit van die Algemene Sinode van 1982 word ewe—eens
onder die aandag van die Sinode gebring:
“Die Algemene Sinode besluit dat Gb en Beby voortaan die amptebike
leerboek vir die Belydeniskias is (uitgesonderd die boek vir die
kategese van vobwassenes)” (Acta, Abgemene Sinode 1982, bi 1340).

225 K

Kategese

-

Handboek

-

Verstandelik Gestremdes

-

H140,

196

Die Sinode neem met dank kennis van die beoogde verskyning van ‘n
Kategese handboek vir Kategete met die oog op die onderrig van
verstandelik-gestremdes en versoek gemeentes om in die kategese
van hierdie bidmate van hierdie handboek gebruik te maak.
226 K

Kategese

-

Hulpmiddebs

-

H142

-

143,

201

Die Sinode bring die bebangrikheid van die gebruik van hulpmiddels
vir doeltreffende onderrig in die kategese onder aandag van gemeentes.
227 K

Kategese Lokale

-

H142,

200

Die Sinode
1.

2.

bring die noodsaaklikheid van afsonderlike kategesebokale vir
die doeltreffende onderrig van die dooplidmaat in die kategese
opnuut onder aandag van gemeentes;
betuig sy opregte dank aan die Departement van Onderwys vir die
beskikbaarstelling van skoolkiaskamers vir die doel van katege
tiese onderrig deur die gemeentes van die Ned Geref Kerk.
228 K

Jeug

-

228 K

Kategete-Dank

-

H139,

52

-

194

Die Sinode
L

bedank die groot getal belydende lidmate van die Ned Geref Kerk wat
as kategete in die kerk meewerk aan die opbou van die liggaam van
Christus en die uitbouing van die Koninkryk van God;
versoek kerkr’ade om voortdurend aandag te gee aan die skoling en
toerusting van die kategete aan die hand van die hersiene uitgawe
van die AJK se kursus vir kategete wat pas by Bybelkor verskyn het.

2.

229 K

Kategese

-

Standaardtoetse

-

H142,

198

Die Sinode beklemtoon die belangrikheid van deuriopende evaluering
in die kategese en versoek gerneentes om:
1, ten minste elke kwartaai die werk in die kategese te evalueer;
2. eenmaai n jaar gebruik te maak van die Standaardtoetse vir die
kategese,
230 S

Kategese

-

Oudiovisuele Huipmiddeis

-

H143

Die Sinode dra dit aan die SJK op om leiding te gee i v rn die beskik
baarheid van spesifieke oudiovisuele huipmiddels by elke les van die
voile reeks van kategeseboeke,
Die Sinode dra dit voorts op aan die SJK om al bogenoemde hulprniddels
beskikbaar te stel by n sentrale verspreidingspunt in ons sinodale
gebied.
231 S/K

KategorialeGerneen~~

—

H267,

H333, H302,

H22,

H277

~ bi H22. D4)
VersoekNGGerneente
1. Die Sinode besluit om in die Bepalinge met die inhoud van Bep 1.5
te volstaan;
2. In die geval van die studente van Stellenbosch as n moontlike
kategoriale gemeente, word besluit dat dit toegestaan word indien
die Ring dit goedkeur.
-

Versoek van die kerkraad van Stellenbosch-Sen~ra~j
3.

Die Kerkraad van Stellenbosch-Sentraal besin nou al geruime tyd
oor die moontlike afstigting van n kategoriale studentegemeente.
Op sy laaste vergadering het die Kerkraad die volgende mosie
aanvaar vir voorlegging aan die Sinode:
1.

Die Sinode word gevra om in sy bepalinge voorsiening te maak
vir die moontlikhe-jd van n Kategoriale Studentegemeente op
Stel 1 enbosch.
2. Die Sinode spreek horn ook uit oor watter mate hy so n
Kategoriale gerneente finansieel sal ondersteun.
Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode keur finansiële steun aan n Kategoriale Gemeente op
Stellenbosch goed met dien verstande:
1. Dat
-

—53-

Jeug

1.

Dat die steun uit die goedgekeurde begroting vir Studentebear
beiding gevind word;
2. dat die verdeling van die goedgekeurde fondse aan die SJK oorge
laat word;
3. dat die verdeling aan die hand van fl formule waarin onderskeid
gemaak word tussen gemeentes met ti oorwi g van studentel i dmate en
studente-gemeentes met li oorwig van gevestigde lidmate sal geskied.
232 S Kerkbywoning van Katklsante Ondersoek
11136, 187
Die Sinode herhaal sy opdrag aan die SJK n1.:
Die Sinode versoek die SJK om voor die volgende Sinodesitting t
diepgaande ondersoek na die redes vir die swak bywoning van die
eredienste deur katkisante te doen en die Sinode met fl versiag en
moontlike aanbevelings ter verbetering van die toestand te dien.
-

233 K Kinderkrans I Junior KJA

-

Hl43, 202

-

Die Sinode
1. neem met dank kennis van die stand van die Kinderkrans in
Wes-Kaapl and;
2. versoek gemeentes waarin daar nie ‘n Kinderkrans georganiseer is
nie, om dit te oorweeg om pierdie jeugaksie van ons Kerk onder
die dooplidmate in die Junior Kategese te organiseer;
3. bedank die leidsters in die Kinderkrañs vir die geseënde werk
wat hulle doen ten opsigte van die geestelike toerusting van
die jong dooplidmaat in die Kerk.
234 S Kinderkrans

Toesig S J K

-

-

H143

-

144, 662

Die Sinode besluit
1. dat die Kinderkrans/Junior KJA van die Ned Geref Kerk in S A
as deel van die een gekoördineerde jeugaksie van die kerk vanaf
1 Maart 1984 onder die toesig van die Sinodale Jeugkoimnissie van
die Ned Geref Kerk geplaas word;
2. dat die Sinodale Komitee van die Kinderkrans/Junlor KJA huishoude
like reels opstel waarin voorsiening gemaak word vir die nuwe
situasie en dat dit aan die SJK voorgelêwordvir goedkeurlng.
235 S Kind in Erediens

-

H143, 201

In die hg van die opvoedkundige beginsels wat na yore gekom het by
die konferensie oor “Die kind in die erediens” wat in 1980 in Kaapstad
gehou is en t brosjure oor dieselfde onderwerp wat deur die SJK
beskikbaar gestel is, besluit die Sinode om die AJK te versoek om
opnuut na die wenslikheid om die kleuters apart te laat vergader,
ondersoek te doen.
236 S Konferénsles

-

Aktuele Sake

-

H144, 203

Die Sinode het kennis geneem van die Aktuele konferensie wat die
Gebiedskomitee van die Senior KJA aangebied het. Die Sinode neem
voorts

Jeug

-54voorts kennis dat die Senior KJA probeer om konferensies oor aktuele
sake vir die jongmense aan te bied.

237 S

Landwye Aksie

-

Doop- en Jong

Belydende Lidmate

-

H137,

189

Die Sinode neem kennis van die Memorandum in Bylae 1 en dra dit aan
die SJK op om dit aan te pas by plaaslike omstandighede en aan
gemeentes en ringe leiding te gee ten opsigte van die implementering
van die riglyne daarin vervat.
238 K

Liedereboek

-

H137,

187,

H54,

H136

Die Sinode
1. vereenseiwig hom met die standpunt van die Algemene Sinode en
wys gemeentes daarop dat die Psalm en Gesangboek die enigste
amptelike liedereboek van die Ned Geref Kerk is vir gebruik in die
eredienste en ander amptelike byeenkomste van die gemeente;
2. roep kerkrade op om reeds in die Junior Kategese te begin om ‘n
liefde vir die Psalm en Gesangboek van die Kerk by die kind aan
te wakker;
3. neem met dank kennis dat daar vordering gemaak is met die
daarstelling van n proef-jeugsangbundel met die oog op jeug en
ki nder-byeenkomste.
4. Die Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor ons skool
hoofde en personeel wat soveel moeite doen om ons kinders die
Psalms en veral die nuwe Gesange te leer en liefde daarvoor te
kweek.
239 S/K

Ons Jeug

-

Hl 50

-

151

,

218

Die Sinode
1. neem met dank kennis van die hoe standaard van leesstof wat in
Ons Jeug aangebied word vir die jeug;
2.
3,

240 5

bedank die redaksie vir die besondere wyse waarop hulle die
blad aanbied en bid hulle seen en sterkte toe;
versoek gemeentes om plaaslik soveel as moontlik intekenaars
op Ons Jeug te werf.

Onderwys in Nuwe Staatkundige Bedeling

-

H148,

120

Die Sinode

241 S

1.

beskou dit van die allergrootste belang dat die kerk moet voort
gaan met sy besinning oor die onderwys en opvoeding in die
beoogde nuwe staatkundige bedeling;

2.

versoek die SJK om hierdie besinning ook op Sinodale vlak voort te
sit en leiding en voorligting aan leraars, kerkrade en ringe te gee.

Pensloen

Mej

B Dekker

Die Sinode besluit:

-

H250,

H293,

216
1. Om

~55~
1.
2.
242 K

Jeug

Om die woorde “vir pensioen”, te vervang met “as vrywillige
bydrae”;
Om R480 per jaar te begroot as vrywillige bydrae aan me.j B Dekker.

Personeellecie Behorende

N G K

H145,

-

205

Die Sinode
1. neem met dank kennis van die groot getal leerkragte wat aan die
Ned Geref Kerk behoort;
2. bid al die leerkragte verbonde aan die verskillende skole die seen
van die Here toe op hul arbeid;
3. doen ‘n beroep op gelowige jongmense om dit ernstig te oorweeg om
die onderwys as loopbaan te oorweeg.
243 S/K

Radio en TV

Dank/versoek

-

H147

-

148,

209

Die Sinode
1. neem met dank kennis van die instelling van die rubriek oor die
media in Die Kerkbode;
2. bedank die SAUK—raad vir Christelik-godsdienstige programme wat
oor die radio en televisie aangebied word;
3. versoek die SAUK-raacj om:
3.1 die hoogste Christelik—morele standaarde na te strewe in die
programme wat uitgesaai en gebeeldsend word;
3.2 oorweging te skenk aan meer godsdienstige programme (veral
Sondagprogramme met inagneming egter van die eredienstye) gerig
op die spesifieke behoefte van die jeug.
244 S/K

SkakelingmetNGS KJeug

-

H138,

445,

H86

Die Sinode
1. neem kennis van die feit dat die pogings van die Uitvoerende Komitee
van die SJK om op Sinodale viak met die dagbestuur van die COO van
die N G Sendingkerk te skakel, vrugteloos was;
2. versoek die SJK om egter in die gees en gesindheid van die Here
Jesus Christus voott te gaan om skakeling te soek ten einde die
belange van die Koninkryk van God te dien;
3. doen ~i beroep op kerkrade om in die hg van die beginsels van
die Skrif soos vervat in besluite van die Algemene Sinode en Ras,
Volk en Nasie, op plaaslike vlak te skakeh met die Jeug van die
N G Sendingkerk,
245 S/K

Skoolverlaterskampe

-

H150~ 214,

H250,

H293,

215

Die Sinode
1. bedank die leraars, volwasse raadgewers en ander persone vir huh
besondere bydrae tot die sukses en seen van die skoolverlaters—
kampe wat gehou is;

a.

b~edank

Jeug

246 S

~56~
2.

bedank die Jeugkantoor se personeel vir hul aandeel in die reel,
beplanning en organisering van die kampe;

3.

Die Sinode besluit dat die rente—opbrengs van die Jeugtrustfonds
voortaan aangewend kan word am die projek te subsidieer.
Goedgekeur met dien verstande dat nie meer as 50% van die rente
verdienste van die Jeugtrustfonds hiervoor gebruik mag word nie.

4.

versoek kerkrade am dit te aorweeg am die kampgeld van hul
matrikulante te subsidieer ten einde saved as moontlik matrikulante
in staat te stel am die kampe by te woon.

Studente

-

Bearbeiding

Begroting

H250,

-

H296,

584

Beveel aan dat die Sinade R105 750 bewillig
(R5 000
Verpleegsters
bearbeiding; R750
Admissie-kampe en R100 000
Studentebearbeiding).
-

—

-

247 S/K

SubsidiCring
1.

2.

3.

248 K

Studentegemeentes

H25i,

H294,

212

Die Sinade aanvaar as ideaal die beginsel van subsidiëring van
studentegemeentes soos deur die Algemene Sinode aanbeveel ni van
750 studente per leraar waarvolgens die subsidie betaalbaar aan die
studenteleraarspas op pro rata-basis bereken word op die salaris
en emolumente van n predikant in sinodale diens.
Die Sinade versoek die Kammissie vir Taesig en Kontrole am te
poag am, saver dit binne die bestaande begroting moontlik is, in
die reses nader aan hierdie ideaal te beweeg.
Die Kammissie vir Toesig en Kantrole ward gevra am in die reses
d m v n deeglike andersaek te bepaal tat watter hoogte die ideaal
van die Algemene Sinode in ans ressart geimplimenteer behoort te
word, en am n farmule te bereken waarvolgens hierdie gestelde ideaal
oor die loop van ~n aantal jare bereik kan word,
Punt 6.2.6.2
Die Sinade bewillig RlOO 000 vir 1984 en keur ‘n
jaarlikse verhaging van 10% gaed.

Studenteleraars

-

Dank

-

Hl49,

212

Die Sinode
1. neem met dank kennis van die geseCnde werk wat studenteleraars
onder sams moeilike omstandighede doen;
2. bedank die ouers van studente wat jaariiks hierdie werk met ruim
bydraes andersteun,
249 S

Trovato

-

Straatwerk

-

Hl52,

545

Die Sinode neem met dank kennis van die aankaop van Trovato vir die
KJA-Straatwerk as n Evangelisasie-, Rehabilitasie— en Nasorgsentrum en
spreek die vertraue uit dat dit in taenemende mate in diens van die
Koninkryk van Gad sal staan,
KURATORIUM

-

57

Kuratorium

-

KURATORIUM
250 S

Begroting

-

Teologiese Kweekskool

H247, H249,

-

~

-

H291,

252,

583

Beveel aan dat R66 640
bewillig word.

Die Sinode keur die begroting goed.
251 S

Begroting

-

Fonds Voortgesette Toerusting Predikante

-

H247, H291, 245

Die Sinode dra dit aan die Kuratorium op om in oorleg met die Kommissie
van Toesig en Kontrole n fonds vir voortgesette toerusting aan
predikante te stig en om ook die samewerking van die Sinodes van
Noord-Kaap, Oos-Kaap en SWA in hiérdie verband te verkry.
252 S

Behoefte Voorsiening

Kweekskoo]

-

H248,

H292,

245

Die Sinode dra die behoefte-voorsiening by die Kweekskool op aan die
Sinodale Kommissie van Toesig en Kontrole met volmag om met die
Universiteit te onderhandel, met dien verstande dat die vervreemding
van die Kweekskool ten bate van die Universiteit nie ter sprake is
nie.
253 S/K

Beurse aan Studente
1.

2.

3.

H72

Dat die Sinode n ondersoek moet doen na alternatiewe bronne vir
beurse aan studente en ‘n groter benutting van bestaande fondsgelde
d m v beurse.
Dat daar n beroep gedoen word op finansieel sterk gemeentes om vir
studente as voog op te tree d m v beurse deur hulle studie tydperk,
in skakeling met die Kuratorium.
Dat daar deur hierdie Sinode moontlikhede ondersoek word om die pas
afgestudeerde predikant te help met sy studieskuld, o a
a)
b)

254 K

-

deur die verskil tussen die topskaal en beginskaal te
verminder deur die beginskaal te verhoog.
Kerkrade aan te moedig om hulle te vergewis met hulle
leraar se studieskulde en moontlike hulp te oorweeg.

Beursleningsfonds

-

Bydraes

H72,

251,

H248

-

249

1. Die Sinode boekstaaf sy opregte dank teenoor kerkrade,aksies en
lidmate van die kerk wat gehoor gegee het aan sy oproepe om bydraes
tot die Beursleningsfonds van die Kweekskool.
2. Die Sinode herhaal sy oproep, dat elke gemeente van die Sinode van
Wes-Kaapland, Oos-Kaap, Noord—Kaapen Suidwes-Afrika (die sinodes
wat volgens ooreenkomste finansiële verpligtinge teenoor die
Kweekskool onderneem het), sal poog om jaarliks R500 tot die Beurs
leningsfonds by te dra.
3. Die Sinode versoek dat hierdie bydraes na die kantoor van die Skriba
van die Kuratorium (Kweekskool, Stellenbosch) gestuur word vir
versending aan die Saakgelastigde van die Sinode.
4. Die

Kuratorium
4.

255 S/K

-

58

-

Die Sinode herhaa] die verlof wat reeds verleen is dat lede van die
Dosenteraad en die Kuratorium ringsittings en gemeentes in belang
van die Beurs-leningsfonds mag besoek, vera] met die oog op
werwing van testamentére bemakings.
Dankbetuiging i v m Kweekskool

H73

-

Die Sinode boekstaaf sy dank teenoor die vo]gende instansies en
persone vir die hart]ike samewerking en ondersteuning t o v die werk
en verantwoorde]ikheid van die Kweekskool.
1. Universiteit van Ste]lenbosch, vir die hartlike samewerking en in
die besonder vir beurse en ]enings aan verdienste]ike teo]ogiese
studente.
2.
3.
4.
256 S

A]]e dosente en ge]eentheidsprekers.
A]]e administratiewe, geboue- en terreinpersonee].
A] die studente.

Dank teenoor Dosente

-

H70, 235

Die Sinode betuig sy dank teenoor die dosente vir toegewyde diens in
be]ang van die op]eiding van die teo]ogiese studente, asook vir hul]e
onmisbare bydraes ten opsigte van die kerk]ike ]ewe in die a]gemeen
deur midde] van hu]]e groot geta] vak-pub]ikasies, teo]ogiese werke,
]esings en voordragte, bydraes in kerk]ike kommissies en hu]]e optredes
in gemeentes en by ringsittings.
257 S

Dank

—

Vordering en Groei van die Faku]teite

-

H49, 225, 227

Die Sinode neem met dank kennis van die vordering en groei van die
Faku]teite van Pretoria en B]oemfontein en wens hu]]e die se~n van die
Here toe,
258 S

Dienstermyn.van Proponenteksamenkommissie

-

H74, ]59

Die Sinode versoek a]]e sinodes wat op die Proponenteksamenkommissie
verteenwoordig word, om te bes]uit dat hu]]e verteenwoordigers se diens
termyne strek vanaf die begin van die ka]enderjaar wat op die sinode
sitting vo]g tot aan die einde van die ka]enderjaar waarin die
Sinode vergader.
259 SIR/K

Evange]iebediening Anderta]iges

-

Eie seuns

-

H67, 28, H39

~Die Algemene Sinode versoek sinodes om deur hu]]e Ringe en gemeentes
ons eie seuns aan te moedig om hu]]e te bekwaam vir die evangelie
bediening aan anderta]iges, en om die Teo]ogiese Fakulteite van ons
Kerk te vra om doelgerigte aandag aan hierdie aange]eentheid te gee,
onder andere deur reeds in ‘n vroeë stadium van die studente se
op]eiding voornemende predikante te inspireer om hu]]e te bekwaam
t o v Portugees, Engels en ander immigranteta]e. Indien dit gebeur
sa] hu]]e aan die einde van hu]]e studietyd en by die begin van hu]]e
bediening reeds toegerus wees om die Woord van die Here aan
immigrante te kan bedien.
Die uitdrukking ‘Immigranteta]e’ word vervang met ‘ta]e waarin
immigrante

-

59

Kuratorium

-

immigrante bedien word.” (Not. bi 1220
Aig Sin)
Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode versoek gerneentes am hieraan uitvoering te gee.
-

-

260 S

Kerkiike Saakgelastigdes

-

Opleiding

H76,

-

169

Die Sinode het geen beswaar dat daar ‘n deeglike ondersoek ingestel
word na die behoefte aan opleiding van goedgekwalifiseerde kerklike
saakgelastigdes vir die kerk nie en het derhalwe geen beswaar dat
indien so ‘n behoefte bepaal is, daar oorweeg sal word am ‘n graad/
diplomakursus aan die Hugenote-Kollege in te stel nie.
261 5

Kieskollege

-

Samestelling

-

H69,

234

Sarnestelling van die Kieskollege
Kennis geneem
Op versoek van die Kuratorium het die Sinodale Kommissie besluit om
by die Sinode aan te beveel dat die samestelling van die Kieskollege
SOOS voig sal wees:
In die Kieskollege het reg van sitting:
-

a)
b)
c)
d)
e)

al die lede van die Kuratorium
al die lede van die Moderatuur
al die lede van die Eksamenkommissie
tien ander lede gekies deur die Sinode tydens elke gewone
vergadering. Vir hierdie lede word sekundi-lede deur die
Sinode gekies en
die beroepe lede van die Dosenteraad van die Seminarium.
Die beroepe lede van die Dosenteraad vorm hoogstens 25% van die
Kieskollege. Wanneer die getal dosente vermeerder, word die
persentasieverhouding van die Kieskollege uit die sekundi—
lede (sien (d) hierbo) aangevul.

Aanbeveling

-

Goedgekeur en verwys na die Kommissie vir Kommissies

Die Sinode hou met hierdie besluit rekening by die samesteiling
van die volgende Kieskollege.
262 S/K

Kweekskool
1.

2.

263 S

-l25-jarige bestoan

-

H71,

249

Die Sinode boekstaaf sy innige dankbaarheid teenoor die Koning
van die Kerk vir Sy groat genade aan die Kweekskool en kerk
gedurende die afgelope 125 jaar betoon.
Die Sinode bring in dankbare herinnering die warme en toegewyde
diens van al die dosente en studente aan die Kweekskool die
afgelope 125 jaar.

Kweekskool

-

Uitgawes

125-jarige fees

-

H248,

H292,

250

Die Sinode besluit:
1.
2.

Om nie Ri 000 afsonderlik te begroot nie;
Om die Kweekskool te magtig om bedrag uit begroting te bewillig.
264 S/K

Kuratorium
264 S/K

60

Nood meer arbeiders

-

Proponente sonder beroepe

-

H68,

23~

1.

‘Die Algemene Sinode is oortuig daarvan dat daar steeds in ons
kerk ‘n nood aan meer arbeiders in die wingerd bestaan en doen
‘n beroep op al sy lidmate om te volhard in voorbidding daarvoor.
Jongmense word ook opgeroep om as gelowiges biddend oorweging
te skenk aan die vraag of die Here hulle nie ook roep vir bediening
nie,” (Not. bl 1209) (pt 9.5.6,6.2)

2.

‘in die Hg van die stand van sake t o v vakante predikantstandplase
in die kerk en die getal proponente wat in die nabye toekoms
moontlik sonder beroepe kan sit asook die noodsaaklikheid van meer
intensiewe bediening aan lidmate in baie moeiliker omstandighede
(soos g&Fndustriaiiseerde en nomadiese gemeenskappe), besluit die
Sinode:
+

om alle gemeentes en admissie- en kweekskoolstudente op te
roep om volkome te vertrou dat Hy wat roep getrou is en
die nodige werksgeleenthede sal voorsien
-

om kerkrade en Ringe op te roep om toe te sien dat elke gemeente
die gewenste intensiewe bearbeiding deur die nodige predikant
standplase ontvang
amendement: vervang laaste sin met:
as algemene ideaal word gestel 700 doop- en belydende lidmate.”
(Not. bl 1236 pt 4,1).
Aanbeveling
Goedgekeur
+

3.

-

Die Sinode roep Ringe en kerkrade op tot die uitvoering van die
besluite in 1 en 2,
265 S

Noodsaaklike Uitbreidings

-.

H247

-

248,

H292,

245

Die Sinode keur dit goed dat die Kuratorium in oorleg met die Kommissie
van Toesig en Kontrole en in samewerking met die Universiteit moontlik
hede ondersoek om in die fisiese behoeftes en noodsaaklike uitbreidings
by die Kweekskool te voorsien.
266 K

Nagraadse Studiefonds vir Predikante

—

H248,

H292,

250

Die Sinode doen n beroep op alle alumni van die Kweekskool om so
ver moontlik n bydrae van R100 tot die Nagraadse Studiefonds vir
Predikante (NSTP) te maak.
267 S/K

Restourasie Professore wonings

-

H248,

H292,

250

Die Sinode keur dit goed dat die Kuratorium in samewerking met die
Universiteit die finale restourasie van die twee “professore wonings”
weerskante van die Kweekskoolgebou onderneem uit fondse wat vir die
doel by die publiek en by lidmate en gemeentes gekollekteer word.
268 S

Samewerking

-

Kerk en Universiteit

-

Hi?,

250

Die Sinode besluit om sy dank te betuig aan die Rektor, die doserende
en administratiewe personeel, vir die hartlike samewerking met, en die
simpatieke bejeëning vir die dosente en studente van die Kweekskool.
Die samewerking tussen kerk en universiteit rondom die Kweekskool is
‘n mooi en gelukkige een.
269 S
.

—

269 S

Skakelkommissie-

61

-

DrieKuratoria endosenterade

-

H68 -69, 233

“1

Die Algemene Sinode ag dit wenslik dat ~ permanente skakel
kommissie tussen die drie Kuratoria en die drie Dosenterade gevorni
sal word.”
“2. Die Skakelkommjssje moet sake van gemeenskaplike belang bespreek
en mag slegs aanbevelings aan die onderskeie Kuratoria deurstuur.”
“3. Elke Kuratorium mag hoogstens drie lede uit sy Kuratorium en die
Dosenteraad in die Skakelkommissie benoem.”
“4. Die koste van sy verteenwoordigers word deur elke Kuratorium self
gedra.”
“5. Die voorsitterskap en skribaat van die Skakelkommissie kan
desverkiesend volgens ouderdom van die fakulteite roteer.”
“6. (soos gewysig) Die Algemene Sinode versoek die Kuratorium
van die Teologiese Kweekskool te Stellenbosch om:
“6.1 Die sameroeper te wees van die eerste byeenkoms van die
Skakel kommissie.”
“6.2 Toe te si~en dat daar tydens sy eerste vergadering ~i reglement
opgestel word waarin die samestelling, doelstellinge en
werkswyse uiteengesit word. Nadat die drie Kuratoria dit
afsonderlik goedgekeur het, word dit vir finale bekragtiging
aan die Breë Moderatuur voorgelê.”
270 R/K

Skepping van nuwe Predikantstandplase
1.

2.

-

H67,

231

“Die Algemene Sinode doen ~ dringende beroep op alle kerkrade,
Ringe en Sinodes om elkeen binne sy eie bevoegdheid alles moontlik
te doen om ter wille van die beter bediening van ons lidmate die
lading van doop- en belydende lidmate van leraars
te verlig deur
die skepping van nuwe predikantstandplase.” (Not bl 1209 pt 9.5.
6.6.1)
Aanbeveling
Goedgekeur
-

Die Sinode versoek Ringe en kerkrade om ~oortdurend groot ems te
maak met die oproep van die Algemene Sinode in punt 1.
271 K

Studente

-

Geestelike en Finansiële behoeftes

-

H72

Die Sinode doen ~i dringende beroep op plaaslike gemeentes, wat
voornemende of huidige teologiese studente vanuit of binne hulle
gemeentegrense het, om alles in hul vermoë te doen om na die geeste
like en finansiële behoeftes van die betrokke studente om te sien.
272 S/K

Universiteitsbeurse Admissiestudente

-

H72

-

73,

252

Die Sinode neem met waardering kennis van die ruim bedrag wat die
Universiteit elke .jaar vir beurse aan admissiestudente op ‘n rand
vir-rand-basis, tot ‘n maksimurñ van R200 per student en totaal van
R20 000, beskikbaar stel.

273 S/K

Kuratorium
273 S/K

-

62

-

Voortgesette Toerusting van Predikante

H70, 62, 232

-

In uitvoering van die besluite van die Algemene Sinode beklemtoon
die Sinode die dringende noodsaaklikheid van voortgesette toerusting
van predikante en versoek kerkrade om hul leraar van die nodige
verlof en finansiële steun te voorsien cm kursusse op n gereelde basis
by te woon.
274 S/R/K
1.

VoortgesetteToerusting van Predikante

-

H68,

261,

232

“Dat dit op grond van die besluit van die Algemene Sinode van 1978
t w
“Die Algemene Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid van voort
gesette teerusting van predikante. Die Sinode oordeel dat sodanige
toerusting as verpligtend vir alle predikante, op koste van
kerkrade, in werking gestel moet word en dra dit aan die AKAE op,
em in oorleg met die Kuratoria van die Teologiese inrigtings, dit
op vaste grondslag te erganiseer” “Na implementering van die 6jaar-opleiding, verpligtend sal wees vir alle predikante wat hierdie
verkorte opleiding sal ondergaan het, em op koste van hulle kerkrade
nie later as 5 jaar na legitimasie nie, ‘n kursus in voortgesette
opleiding te volg, sewel as ander kursusse wat op aanbeveling van
die Kuratorium deur die Algemene Sinode voorgeskryf mag word.”
(Not bl 1390 pt 14.2).
-

2.

Oor die karakter en afdwingbaarheid van die verpligte voortgesette
toerusting besluit die Sinode verder:
“Die Sinode besluit dat die woord “verpligtend” sees dit hier ge
bruik word, nie die betekenis het dat dit wetlik afdwingbaar is
nie, maar beskeu die saak van greet belang en lé n baie sterk morele
verpligting op predikante em hieraan gehoor te gee. Die Ring meet
jaarliks in sy kerkvisitasie daaraan aandag gee.” (Not bl 1390
pt 1.4.1)
Aanbeveling
Geedgekeur
-

1.

2.

275 S

Die Sinede doen ‘n beroep op kerkrade em met die besluit in 1
in belang van die veortgesette toerusting van predikante greet
ems te maak.
Die Sinede vestig Ringe se aendag op die besluit van die Algemene
Sinode in 2 en verseek dat noulettend hieraan uitvoering gegee
word.

Wetenskaplike Opnames

-

Beheefte aan Predikante

-

H66 -67. 230

1. “Die Kerk maak ‘n wetenskaplike opname en projeksie van sy beheeftes
aan predikante en maak dit aan die Kerk bekend. Met die cog daarep
meet Admissiekemmissies by ontmoetings van studente indringende,
epenhartige gesprekke veer ocr roepings- en bedieningmeontlikhede in
die Kerk en Koninkryk.” (Not bl 1237)
2. Aanbeveling
Geedgekeur
-

Die Sinede verseek die Kuratorium em aan punt 1 aandag te gee.

Leer

63

-

LEER
276 S

Amp in Kerk

-

Vrou

-

EN

H155,

SKLAS

-

AKTUELE

SAKE

257

Die Sinode besluit
1. om hierdie rapport as studiestuk goed te keur en stuur dit saam
met prof Potgieter se motivering vir sy voorbehoud aan die Algemene
Sinode vir kennisname van AKLAS.
2. cm dit aan die SKDB op te dra cm cor die eie aard van die vrou
as diaken nader te besin.
277 S

Beheer oor Publikasies en Media
1.

2,

3.

278 S/K

-

H183,

263,

308

Die Sinode onderskryf die beginsel van verantwoordelike en
Skrifgefundeerde publikasiebeheer in die RSA en neem met waardering
kennis van die arbeid van die komitees-, Direktoraat- en Appélraad
van Publikasies.
Die Sinode betuig sy dank en waardering teenoor die Media-, Pers—
en Publikasiewese vir wat gedoen word op die terrein van verant
woordelike publikasies en gebalanseerde nuusdekking.
Die Sinode
het begrip vir die moeilike taak en hoe eise wat hier ter sake is.
Die Sinode betuig sy waardering aan die Staat vir die bestaande
wetgewing t o v publikasiebeheer en die voortgesette aandag daar
aan.

BesinningByiaes (VerslagA27)

Broedei

derhoude

-

H186

Die Sinode verwys die Studiestukke in die Bylaes by verslag A 27
na kerkrade vir besinning by broederlike onderhoude.
279 S/K

Besprekingsvrae

-

Kerkrade

-

H156,

259

Die Sinode herbevestig sy opdrag aan SKLAS cm jaarliks vrae aan
kerkrade vir versiag te stuur.
280 S/K

Besprekingsvrae

Regmatige aandag

-

-

H186

Die Sinode versoek dat die studiestukke (besprekingsvrae) wat die
Sinodale Kommissie vir Leer en Aktueie Sake jaarliks deurstuur aan
gemeentes vir besinning en aanbevelings, die regmatige aandag van
kerkrade sal ontvang by deeglike bespreking tydens broederlike
onderhoude,
281 S/K

Werkswyse

SKLAS

-

Besprekingsvrae

-

H186

Die Sinode neem met groot waardering kennis van die werkswyse van sy
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake t o v aktuele besprekingsvrae (by
vrou in die amp 1981, bywoning van aanddienste en bidure 1982) wat
jaarliks aan kerkrade deurgestuur word vir besinning, aanbevelings
en terugrapport aan die Kommissie.
Op hierdie wyse word die stem van die gewone lidmaat en die plaaslike
gemeente baie duidelik gehoor en lewer die gemeente en lidmate n
besondere

..

SKLAS

-

64

-

besondere bydrae in uiteindelike sinodale besluitnemiflg.
282 S

Betreur Verslag nie voor Alg Sin
Voorstel

-

H182

-

-

183

Goedgekeur

Die Sinode neem kennis van die feit dat hierdie verslag van sy
Sinodale Kommissie nie voor die Algemene Sinode gedien het nie, en
betreur dit,
Die Sinode verwys ook hierdie versiag na die Algemene Sinode
(Vgl Handelinge Algemene Sinode 1982 bl 1036)
283 S/K

Buitekerklike Organisasies
Die
1.

2.

3.

4.

284 S

—

H154 —155,

256,

267

Sinode besluit:
om sy waardering te betuig vir die werk van alle organisasies wat
hulle besig hou met Christelike welsynswerk, insonderlik Wéreld
Visie;
om lidmate egter te maan om nie hul steun te gee aan organisasies
voordat hul nie seker gemaak het dat so ‘n organisasie besig is met
die werk wat hulle voorgee om te doen nie;
om lidmate wat ander instansies steun daaraan te herinner dat
hul in die eerste plek lidmate van die Ned Geref Kerk is en versoek
hulle am voorkeur te gee aan die werk van die Ned Geref Kerk, sowel
die diens van barmhartigheid as die sending, en hul steun daaraan
te gee, hewer as aan ander organisasies;
am die beshuit van die Algemene Sinode van 1974, 1978 en 1982 in
verband met die Sending onder Kommuniste, te herbevestig, naamhik:
1. ‘Om gemeentes te versoek om alle moontlike steun aan die
sendingaksie van die Kerk te verleen.
2. “Om die eenheidaksie van die Kerk nie te verswak nie deur
advertensies in eie kerklike blaaie, of ander propaganda
middels wat ander instansies se werk propageer.
3. “Om leraars wat aan ander instansies huip verleen het deur
gebruikmaking van hulle name as adviseurs, vriendelik te
versoek am daar as adviseurs te bedank en hewer hulle alge
hele steun aan die Kerk se sendingaksie te verleen.”

Dank SAUK-TV Godsdienstige Programme

H184,

-

263,

354

Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die SAUK-TV vir die ruim
plek wat afgestaan word aan godsdienstige programme asook vir die
nastreef van sede-verrykende aanbiedinge en waarsku teen die
versoeking am geestehike norme te verontagsaam.
285 S/K

Doodstraf Verkragters

-

H185,

264,

323

Die Sinode oordeel dat doodstraf nie imperatief in die geval van
verkragting gemaak moet word nie.
286 S

Egskeiding en Hertrou

-

H155,

257,

537

Die Sinode gee opdrag aan die Moderamen om dringend navraag te doen
by

-

65

SKLAS

-

by die Breë Moderatuur of die herformulering van die standpunt van
die kerk oor egskeiding en hertrou reeds afgehandel is.
287 K

Gebruik om te vas

H159,

-

262,

286

Die Sinode besluit:
12.1. dat die Skriftuurlike gebruik om te vas
die gesamentlike
in ere herstel word;
12.2.
Goedgekeur

-

die persoonlik sowel as

-

-

A 27 punt 12 Die gebruik om te vas (Bylae 6)
Die Sinode besluit:
12 1 Dit bly soos in die aanbeveling van die Kommissie
12.2 Dit is n nuwe punt en lui soos volg: dat vas egter altyd ‘n
vrywillige saak vir die Christen moet bly en nie n wettiese
verpligting wat as ‘n stuk verdienste by God gereken word nie
Punt 12 2 in die aanbeveling van die Kommissie word dan 12 3
12 3

288 S

Dat in die prediking en pastorale bediening die aandag op
die waarde van die Skriftuurlike gebruik om te vas, gevestig
word

Huwelikswette

H158

-

-

159

Die Sinode besluit
1.

2.

289 S/K

nadat die rapport vir goedkeuring aan die Moderamen voorgelé is,
kan dit aan die Algemene Sinode vir kennisname van AKLAS deur
gestuur word;
om dit aan SKLAS op te dra orn n studie oor die verhouding tussen
die etiese oortuiging en wetgewing te maak in die hg van die
verskille wat dikwels sigbaar word tussen oortuigings wat in die
Kerk lewe en die uitdrukking wat daaraan in die landswette gegee
word.
Inflasie

en

Arbeidsonrus

-

H185

-

186

1.

Die Sinode wil horn sterk uitspreek teen die gees van materialisrne
en wil ‘n ernstige beroep doen op alle hidrnate orn sterk weerstand
daarteen te bied.

2.

Die Sinode dra dit aan SKLAS op orn n diepgaande studie van hierdie
sake te maak met behuip van deskundiges, orn sodoende die taak
en verantwoordehikheid van die kerk in die wéreld t o v hierdie
sake, sowel as die eise van ‘n Christelike lewensstyl duideliker
te omskryf,
Die Sinode doen n ernstige beroep op ahle gelowiges orn ‘n sober en
spaarsame lewenstyl te beoefen, nie na hoe dinge te streef nie
(Rom 12:16), vergenoeg te wees met huhle toebedeelde omstandighede
(Fil 4:11), en met toewyding die Christelike arbeidsethos te beoe
fen en te handhaaf. Dit sluit in die verrig van eerlike en
vlytige arbeid, die bevordering van arbeidsvrede en die vermyding
van buitensporige looneise, die beoefening van die spaarsin en die
aanmoediging daarvan by huhie kinders, skuld en huurkoop sover
moontlik

3.

SKLAS

-

66

-

moontlik te vermy en om nie te koop wat nie nodig is of nie
bekostig kan word nie.
4. Die Sinode doen ‘ii ernstige beroep op alle werkgewers om steeds ‘n
regverdige arbeidsopset (lone, fasiliteite, werksomstandighede,
byvoordele ens.) na te streef, besondere oorweging te skenk aan die
posisie van die laagste inkomstegroepe onder die werknemers, buiten
gewone aandag te skenk aan die gevaarlike en hardnekkige agterdog
van vele i v m prysmanipulasie, monopolie-vorming en bedekte uit
buiting van die inflasieverskynsel en om ‘n sterk tempering van die
behoefte-skeppende funksie van reklame te bewerk.
Voorstel
Goedgekeur
-

290 S

5.

Mosie van dank en waardering aan die President van die Reserwebank,
die Dept van Finansies en die regering vir die verlaging van die
inflasiekoers en die positiewe wat gedoen word orn die finansies
van ons land gesond te hou t o v alle mense, ryk en arm.

6.

Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op die owerhede, werkoewers en
werknemers om saam te werk om n stabiele en regverdige ekonomiese
bestel uit te bou waarin gelyke geleenthede vir almal geskep word
en die opleidingspeil en produktiwiteit van alle bevolkingsgroepe
so vinnig as moontlik verhoog word.

7.

Die Sinode betuig sy opregte dank en waardering teenoor gelowiges,
werkgewers, werknemers en die owerheid vir stappe wat reeds in die
verband gedoen is.

8.

Die Sinode doen op kerklidmate in vakbonde n beroep om nie mee te
doen aan provoserende en polariserende aksies sonder dat alle ander
wee en middele beproef is nie; om te alle tye sover moontlik te
streef na arbeidsvrede; om positiewe en verantwoordelike leiding
te neem in die verband; om hulle te weerhou van vakbondaksies wat
op eksterne (politieke, godsdienstige, kulturele, ens.) teikens
gerig is; en om te alle tye te streef na die vermyding van geweld,
emosionele opsweping en die ontwrigting van noodsaaklike dienste in
die besonder en die ordelike gemeenskapslewe in die algemeen.

9.

Die Sinode versoek die owerheid en
wetgewing en werksomstandighede 56
absolute minimum beperk word. Die
dering uit vir stappe wat reeds in

Institusie van Calvyn

-

alle werkgewers om deurlopend
op te knap dat stakings tot ‘n
Sinode spreek sy opregte waar
hierdie verband gedoen is.

H154

Die Sinode dra dit aan SKLAS op om ondersoek in te stel na n moontlike
beskikbaarstelling van die Institusie van Calvyn of gedeeltes daarvan
in ‘n maklik-leesbare en moderne Afrikaans.
291 S

Instituut

-

Studie van Marxisme

-

H156,

246,

259

Die Sinode besluit dat:
1. na betaling van die laaste paaiement SKLAS voort kan gaan om die
Instituut vir die Studie van Marxisme aan die Universiteit van
Stellenbosch finansieel te ondersteun.
2. SKLAS dan in oorleg met die Kommissie van Toesig en Kontrole van
jaar tot jaar oor die bedrag sal besluit.
292 S

67
292 S

Liedereboek

-

H212,

H279,

SKLAS

-

673

Die Sinode dra aan SKLAS op om n prinsipiële studie te maak oor die
vraag of ‘n kerk oor ‘n amptelike en ‘n nie-amptelike liedereboek kan
beskik, en oor die vraag of twee soorte aanbidding moontlik is
formeel
en minder formeel.
-

Aanbeveling

293

S/K

Die Kommissie het nie beswaar teen hierdie beskrywings
punt nie, maar vereenseiwig horn nie met die onderskeiding
wat daarin gemaak word nie.

Lykverbranding

1.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

294 S/K

-

H156

-

-

157,

260

Die Sinode besluit, in lyn met vorige kerklike uitsprake, dat
daar nie n uitdruklike verbod op verassing in die Skrif of in die
belydenisskrifte voorkom nie.
Die Sinode oordeel egter in die hg van
die heidense oorsprong en dikwels die aanwesigheid van materia
listiese en at&istiese tendense by verassing,
die degradering van die menslike higgaam wat daarby uitdrukking
kan vind,
die Bybelse praktyk van begrafnis en die eeue-oue universele
Christehike navolging daarvan,
die sterk negatiewe konnotasie geheg aan lykverbranding in
die Ou Testament,
die diep religieuse betekenis van Christus se liggaamlike aardse
bestaan, dood, begrafnis, opstanding en hemelvaart,
die besondere betekenis wat die Skrif aan ons liggaamlike bestaan
het, en
die sterk-sprekende getuienis en verkondiging wat die begrafnis
vir die gewone gelowige het dat die praktyk van verassing nie
aangemoedig of aanbeveel kan word nie, maar dat eerder aan die
Bybelse en tradisionele Christelike begrafnis die voorkeur gegee
word. Dit staan kerklike ampsdraers nietemin vry orn by
verassingsgeleenthede die Woord te bedien.

Media en Kunstenaars

-

Waardering

-

H184,

263

Die Sinode betuig sy waardering teenoor daardie dele van die media en
daardie kunstenaars wat die gebroke werkhikheid met verantwoordelik
heid, omsigtigheid profetiese moed en begrip hanteer ter verryking van
die menslike gees.
295 S

Mediaraad
Voorstel

-

-

H193~- 184,
Mediaraad

-

263,

311

Goedgekeur

Die Sinode neem kennis van die totstandkoming van die Suid-Afrikaanse
Mediaraad en gee opdrag aan die sekretaris van SKLAS om tydig na
raadpleging met ander sinodes ‘n benoeming op die Raad namens die
Ned Geref Kerk te probeer verkry,
Voorstel

-

Goedgekeur

Die voorstel van oudl G J Swart van Parow-Wes i v m publikasies wat in
stryd

SKLAS

-

68

stryd is met die Woord van God, word na SKLAS verwys. Oudl Swart word
versoek om spesifieke gevalle in die verband onder aandag van SKLAS
te bring vir die nodige optrede.
296 K

Media

-

Stryd Sedebederwende Publikasies

-

H184,

263

Die Sinode roep lidmate op om aktief, billik en positief en voor
biddend toe te tree tot die stryd teen sedebederwende publikasies.
297 S/K

Mens en Menslike Lewe

-

Hi83

Aanbevelings
Goedgekeur
1. om dit aan SKLAS op te dra om ‘n deeglike studie voor te berei oor
die mens en menslike lewe;
2. om n ernstige beroep op alle lidmate te doen om op alle lewens
terreine die Skrifverkondiging oor die onaantasbaarheid van die
mens en sy lewe ernstig te neem.
3. om sy diepe kommer uit te spreek oor die groot rol wat geweld
steeds in die filmwese en beeldradio speel en wil n ernstige beroep
op alle betrokkenes in ons land doen om ernstige aandag aan
hierdie saak te skenk.
-

298 R

Raad vir Kerklike Samewerking

-

Plaaslik

-

H158,

261, 284

Ringe word versoek om dit ernstig te oorweeg om so ‘n raad te probeer
daarstel.
299 S/K

Sondagsheiliging

-

H157,

260

Die Sinode besluit
1. om die verslag as studiestuk goed te keur en dit aan die Algemene
Sinoode vir die kennisname van AKLAS te stuur.
Voorstel
Goedgekeur
-

Die SKLAS word versoek om die sin wat lees: Vir die Jode het die
Sabbat heengewys na die doding van die vlees, sodat die nuwe mens
in Christus kon gestalte kry te herformuleer om alle misverstand
uit die weg te ruim.
2.

3.

om ernstig by kerkrade aan te dring om hulle lidmate kragdadiglik
op te roep om Sondag as dag van die Here in ere te hou en te wys
op die gevaar van handel en sport op Sondae.
Om die volgende besluit van die Algemene Sinode onder die aandag
van lidmate te bring:
Aangesien die toepassing van wette nie noodwendig n Christelike
lewenstyl onder mense verseker nie, doen die Sinode ‘n beroep
op die belydende en dooplidmate van ons Kerk om hulle van die
beoefening en ondersteuning van georganiseerde en ongeorganiseerde
Sondagsport te weerhou. Terselfdertyd word lidmate opgeroep om
die Dag van die Here tot Sy eer en tot die geestelike en
fisiese heil van die mens in te rig. Hand 1982 bl 1257 pt 29.1;
4.

om

.

-

4.

300

K

69

SKLAS

-

cm by die Algemene Sinode aan te beveel cm in die besluit ocr
Sondagsontheiliging (Hand 1982 bi 1257 pt 29.1) na die woorde
“en ongeorganiseerde Sondagsport’ die volgende in te voeg:
“in soverre dit afbreuk doen aan die ordelikheid van die erediens
en die karakter van die Christelike Sondag”.

Sondagsheiliging

H157

-

-

159,

H135

Die Sinode van die Ned Geref Kerk in SA
*
Erken dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is
*
Bely dat hierdie Woord die enigste en altyd geldende norm en
rigsnoer vir leer en lewe is;
*
Getuig dat die kerk te alle tye en onder alle omstandighede
ongekwalifiseerde gehoorsaamheid aan die Woord verskuldig is.
Die Sinode is egter diep verontrus oor die ondermyning van die gesag
van die Woord van God veral ten opsigte van die toenemende ontheili
ging van die däg van die Here onder andere deur die beoefening van
georganiseerde sport en die dekking wat daaraan verleen word in die
openbare media op Sondag.
Die Sinode doen ~i ernstige beroep op sy lidmate om in gehoorsaamheid
aan die Woord van God en uit dankbaarheid vir die verlossing deur die
offer van Christus aan die kruis van Golgota, hulle te weerhou van
enige vorm van Sondagsontheiliging en om hewer op positiewe wyse
op die dag van die Here saam met die gemeente van die Here ywerig op
te gaan na die huis van die Here cm na die Woord van die Here te
huister;
saam met die yolk van die Here die sakramente te gebruik;
die Here openlik can te roep en as Verlosser en Sahigmaker te
aanbid;
die geleentheid te benut cm uit te munt in die verlening van
barmhartigheid.
Lidmate word opgeroep cm elke dag van die week te rus van hul bose
werke en die Gees van God toe te laat cm vernuwing in hulle te
bewerk sodat die Ewige Sabbat wat Jesus Christus vir ons verwerf het,
reeds noual meg deurbreek in hul lewe en die maatskappy waarin ens
geroep is om Sy getuies te wees.
301 S

Studie Aktuale Sake

—

H186,

265

Aihoewel SKLAS geen spesifieke opdrag daartoe gehad het nie, het die
kommissie ook ‘n studie van die hantering van krygsgevangenes gemaak
en word daar tans can die Ned Geref Kerk se standpunt ten opsigte
van gewetensbesware teen militére diensphig aandag gegee.

302 S

Studie-

Samestehlingen Werkswyse van Aig Sinode

-

H160, H96, 694

Die Sinode dra dit aan SKLAS op om in samewerking met die Ring van
Swartland en in oorleg met die Regskommissie ‘n studie te maak van die
samestehhing en werkswyse van die Algemene Sinode om vas te stel of
dit in ahle opsigte gereformeerd is, en dit can die Sinodahe Kommissie
voor

SKLAS

-

70

-

voor te lé, wat die stuk aan die Algemene Sinode kan deurstuur,
Voorstel

Kennis geneem en verwys na SKLAS

-

Die Sinode spreek horn in beginsel uit teen kollegialistiese tendense
wat mag insluip in Gereformeerde kerkregering en dra dit aan SKLAS en
die Permanente Regskommissie op cm ‘n studie daarvan te maak en ons
huidige praktyk aan die bevindinge te toets met spesiale verwysing na
1.
2.
3,

4.

die beperkte en verskraalde verteenwoordiging van die plaaslike
kerke in die Algemene Sinode;
die byna onbeperkte mate van vryheid en volmag wat die Algemene
Sinode as beleidsinode het en die gevare wat dit inhou
die moontlikheid dat die gesag van die plaaslike kerke misken
kan word omdat die Algemene Sinode ook ‘n werkende sinode
geword het,
die gevaar dat die regering van die kerk in die hande van n klein
faksie kan beland en selfs o a kerkskeuring as gevolg daarvan kan
plaasvind.

Ordemos’ie
303 S

-

Gbedgekeur

Studie Mediaraad

-

H184

Die Sinode betuig sy waardering aan die Staat vir die bestaande
wetgewing t o v publikasie beheer en dra dit aan SKLAS op cm tydens
die reses n in diepte studie te maak van die funksionering en verteen
woordiging van die Media Raad.
304 S

Tabulering

—

Sin Besluite

-

Leerstellig en Sedelik

—

H159

Die Sinode besluit
1. cm dit aan SKLAS op te dra om n~ die Algemene Sinode
van Wes-Kaapland die besluite wat op leerstellige en
geleenthede betrekking het, te tabuleer en onder die
kerkrade te bring met die oog op die deurgee daarvan
2.

305 S

en die Sinode
sedelike aan
aandag van
aan gemeentes

om n versoek aan predikante te rig om toe te sien dat gemeentes oor
die besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van Wes
Kaapland ingelig word.

Terreinafbakening

-

Algemene Sinode

—

Hl82,

H160,

H154,

255

Die Sinode van die N G Kerk het Bylae 17 (Agenda A S 1982) ter tafel
geneem en neem met greet dank en instemming kennis van die inhoud
daarvan, Die Sinode spreek sy dank uit teenoor SKLAS vir ‘n deeglike
stuk werk, Voorts besluit die Sinode am die volgende versoeke aan
die Algemene Sinode te rig:
1. Die Algemene Sinode doen n beroep op die Sinodes en hulle kommissies
am af te handel wat op hul terreine lé.
2. Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op al sy kommissies am hulle
streng te hou by die betrokke reglementére voorskrifte en cm nie
hul bevoegdhede en opdragte te oorskry nie,
3. Die

.

71

-

3.

306 S

SKLAS

-

Die Algemene Sinode dra dit aan sy Regskommissie op om weer eens
die omskrywing van die praktiese take van die Algemene Sinode en
die verskillende Reglemente vir die Algemene Sinodale Kommissies
en die Ordereëlings soos deur die Breë Moderatuur in die interim
aanbeveel, krities na te gaan en in die hg van die voorafgaande
vershag te besluit.

Terreinafbakening

H154,

-

255

Die Sinode beshuit
Om dit aan die Moderamen op te dra om by die Breë Moderatuur oor
hierdie studiestuk en sy aanbevelings navraag te doen.
307 S

Waardering Staat Wetgewing t o v Pubhikasie Beheer

-

H184,

263

Die Sinode betuig sy waardering aan die Staat vir die bestaande
wetgewing to vpubhikasie-beheer en die voortgesette aandag daaraan.

PU B L I S I T E I T
308 K

Aktualiteitsbrosjures

H61, 88

Die Sinode doen ~n dringende beroep op Kerkrade om genoeg van hierdie
aktuahiteitsbrosjures te bestel en om dit dan gratis tot by elke
besoekpunt in hulle gemeentes te versprei.
309 S

Begroting

Inhigtingsburo

Pub1isiteit(Inhi~tjn9sburo)

-

H254,

-

R54 180

H295

585

Goedgekeur met dien verstande dat hierdie bedrag reeds ingesluit is
by die begrotings van al die Kommissies wat hierdie werk moet subsidieer.
310 K

Besware

-

Programme

H119,

-

354

Die Sinode besluit dat ampsdraers en lidmate met vrymoed-igheid
positiewe of negatiewe kommentaar asook wenke m b t godsdienstige
uitsendings en ander programme aan die Sinodahe Kommissie vir
Inhigting moet stuur wat dit onder die aandag van die regte persoon
of instansie sal bring.
311 K

Bybelgenootskap van SA

-

Bydrae per hidmaat

-

H120,

355

Die Sinode doen ‘n beroep op hidmate om ‘n gemiddelde van R4.77 per
hidmaat vir die werk van die Bybelgenootskap by te dra.

312 K

.

Publisiteit
312 K

—

Bybelkor-kursusse

-

H60,

72

-

86

Die Sinode versoek leraars en kerkrade om maniere te vind en te
benut om ook die talle onbetrokke lidmate aan te moedig om van
Bybelkor se kursusse gebruik te maak,
313 K

Bybelkor

-

Spesiale Sondag

H60,

-

86,

Die Sinode versoek gemeentes om nog voor die einde van die jaar op
n geskikte Sondag spesiale aandag aan die werk van Bybelkor te gee
aangesien Bybelkor die besondere mylpaal bereik het dat ‘n miljoen
kursusboeke reeds versprei is. Verder word Bybelkor en sy personeel
gelukgewens met die besondere prestasie. Die Here se seen word
Bybelkor toegebid.
314 K

Boeke

Suiwerheid van Leer

-

-

H59

-

60,

85

Die Sinode doen n dringende beroep, vera] op ons leraars en kerk
raadslede om in hulle pastorale sorg ook ten opsigte van Christelike
leesstof te waak oor die suiwerheid van ons leer en om persoonlik
positief leiding te gee aan ons lidmate betreffende die Christelike
boeke wat hulle behoort te lees.
315 K

Boekwinkels

-

Ondersteuning

-

H61, 89

Die Sinode roep a] ons lidmate, gemeentes en kerkrade op om
hierdie boekwinkels heelhartig te ondersteun vir a] hulle lees- en
skryfbehoeftes en kerklike benodigdhede.
Verder doen die Sinode op versoek van die Direksie van N G Kerk
Uitgewers, n beroep op leraars om met die oog op keuring van leesstof
die personeel by elkeen van N G Kerk-Uitgewers se winkels
wat in
die reel nie genoegsaam teologies onderlé is nie
voortdurend te
adviseer oor boeke wat in die winkel mag wees waarvan die inhoud
nie in ooreenstemming is met ons Kerk se leer en belydenis nie.
-

-

316 S/K

Dank

-

Effektiewe Radio—uitsending

-

H119,

354

Die Sinode betuig sy opregte waardering en dank teenoor die SAUK vir:
1. die tyd wat vir godsdienstige uitsending oor die radio en die
beeldradio ingeruim word;
2. die verskillende tale waarin die godsdienstige programme aan
gebied word;

317 S

3.

die geleentheid wat die Kerk het om deur middel van die Advies
komitee insake kerkuitsendings inspraak te he en aanbevelings
aan die Beheerraad te doen;

4.

die kursusse wat deur sy amptenare aangebied word om predikante
wat voor die mikrofoon en die beeldradio optree, vir die taak te
skool

Direkteur van Inligting
1.

-

Pligte

-

H117,

255

Die Direkteur van Inligting sal in die toekoms ampshalwe ook
lid

73

—

Publisiteit

—

lid en skriba van die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake wees en reg van sitting met adviserende stem in die Sinode
he wanneer aangeleenthede i v m leer en aktuele sake behandel word.
2.

Die kantoor van die Inligtingsburo sal die vaste adres vir die
skribaat van die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake wees.

3. Die Direkteur van Inligting en die Inligtingsburo sal:—
3.1 voortgaan om ook navrae oor sinodale besluite i v m leer en
aktuele sake te beantwoord;
3.2 sover moontlik behulpsaam wees met die byhou van n register van
sinodale besluite;
3.3 as skakel tussen die werkskomitees van die Sinodale Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake dien;
3.4 voortgaan met die knipsels uit koerante en tydskrifte ook
in verband met leer en aktuele sake.
4.

5.

318 K

Alle tik- en afrolwerk, ens., vir die Sinodale Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake sal deur die kantoor van die Inligtingsburo
behartig word, op voorwaarde dat alle uitgawes in hierdie verband
deur die kommissie betaal word.
In die hg van die feit dat die werkterreine van die twee
kommissies so uiteenlopend is, is daar besluit dat die twee
kommissies nie sal amalgameer nie.

l66ste Herdenking

-

N G Kerk-Uitgewers

-

H61,

90

Die Sinode. roep die gemeentes binne sy ressort op om by die eerste Sondag
van Mei 1984, die l66ste herdenking van die stigting van N G Kerk
Uitgewers, in besonder te dink aan wat die Here oor die afgelope meer
as 165 jaar sedert 1818 deur N G Kerk-Uitgewers gedoen het, en om met
verwagting voorbidding te doen vir die voortsetting en uitbreiding van
die werk.
Die Sinode spreek andermaal sy vertroue uit in die geskrewe woord, soos
dit naas die kansel- en pastorale bediening van die evangelie staan, en
gee die versekering van volgehoue voorbidding vir hierdie saak.
319 K

Kernbibhioteek

-

Kerkrade

-

H6l

Die Sinode doen n beroep op kerkrade om
waar enigsins moontlik
kernbibhioteek van basiese naslaanwerke en kommentare vir gemeente
gebruik daar te stel.
-

320 R/K

Leersuiwere Stof vir Lidmate

H60,

-

-

88

Die Sinode doen ‘n beroep op alle Ringe, Kerkrade, Jeug- en Vroue
aksies om alles in werking te stel om leersuiwere leesstof by ons
lidmate aan te beveel,
321 K

L T P

-

Aanmoediging Gemeentes

-

H60,

86

Die Sinode moedig gemeentes aan wat nog nie by die hidmaattoerusting
program ingeskakel het nie, om die riglyne van die Algemene Sinode
in hierdie verband te volg.
322 S/K

Publisiteit
322 S/K

74

Pers

-

Verhouding met

-

H118,

349

1.

Ofskoon daar soms beriggewing is wat nie met aile feite rekening
hou nie, spreek die Sinode hiermee sy opregte dank uit teenoor
alie koerante wat in die veriede huile beiangsteiiing in die kerk
getoon het deur n ruim en verantwoordeiike nuusdekking van die kerk
en sy werksaamhede te gee. Die Sinode bid die redakteurs en versiag
gewers wysheid en sterkte toe in hulie taak om, in die ernstige tyd
waarin ons leef, hulie iesers met nuuswaardige, waarheidsgetroue
berigte te bedien, en in huile kommentaar iesers positief te
motiveer en geestelik weerbaar te maak vir die hoe eise wat aan
al die mense van Suid-Afrika gestel mag word,

2.

Die Sinode doen ‘n beroep op die iidmate, en in besonder op alie
ampsdraers om hulie in die eerste pick tot die ampteiike kerkiike
organe te wend met meningsverskiiie en briefwisseiing oor
kerkiike aangeieenthede.

323 R/K

Rekiame

Kerkiike Tydskrifte

H60,

-

86

Die Sinode versoek aiie Ringe en Kerkrade om ten nouste met die
skakeiieraar in eike Ring saam te werk ten opsigte van die nodige
rekiame van ons kerkiike tydskrifte en dat die aktuaiiteit van ons
tydskrifte van tyd tot tyd vanaf die kansei en by geieentheid van
huisbesoek onder die aandag van ons iidmate gebring word,
324 K

Uitsendings

-

Leraars

-

Hii9,

352

Die Sinode doen ‘n beroep op ieraars wat moontiik uitsendings kan
waarneem, om die kursusse wat van tyd tot tyd deur die kommissie
gereëi word, by te woon.
325 S/K

Vooraf—opnames

-

Eredienste

-

Hii9,

353

Die Sinode besiuit
1.

dat daar in beginsei geen beswaar is teen vooraf-opnames van
sommige dienste nie;

2.

dat by vooraf-opnames die aktuaiiteit van die boodskap nie
ingeboet moet word nie en dat dienste op sekere kerkiike feesdae
(by Goeie Vrydag, Pinkster en Kersfees) iiefs nie vooraf opge
neem moet word nie, maar direk uitgesaai moet word,

RASSE
326 S/K

Art 16
1.

Ontugwet

en Gemengde Huweiike

-

H203

-

205,

704

Die Sinode besiuit dat die wet op die verbod van gemengde huweiike
tesame met sy aanhangsei in art 16 van die ontugwet
a. Strydig is met die Skriftuuriike, Christeiik-etiese
beginseis ten opsigte van die huweiik, omdat hierdie wette
eksterne, sosiaie faktore tot beginsei verhef, in piaas daar
van dat die wese van die huweiik as uitgangspunt geneem word,
b. strydig is met die wese van die huweiik, naamiik dat die
huwelik

75

2.

3.

-

Rasse

huwelik 1n Godgegewe bestaansordening vir die mens is waarby
wedersydse liefde en agting die enigste wesenlike kriterium
is en
c. strydig is met die Skriftuurlike gegewe van die wesenlike
eenheid van die mensdom soos dit onder andere tot uitdrukking
kom in die feit dat alle mense beelddraers van God is.
Die Sinode oordeel verder dat die wette soos hulle tans funksioneer,
die menswaardigheid van individue aantas, veral aangesien die
wette in effek self daardie verhoudings tussen mense van verskil
lende velkleur wat volgens alle andersins gebruiklike maatstawwe
as huweliksverhoudjngs aanvaar sou word, onder die rubriek van
ontug tuisbring en sodoende die godsdienstige assosiasie van
sonde daaraan heg. Aangesien die kriterium vir sulke sg “ontug”
nie in die aard van die verhouding gevind word nie, maar
uitsluitlik in velkleur, beteken dit dat die “sondigheid” in
der waarheid by implikasie in die voorkoms van die persoon te
vinde is.
Die Sinode
spreek ditas sy oortuiging uit dat die Kerk nie teenoor die
staat voorskriftelik mag optree met betrekking tot wetgewing
van watter aard ook al
sien dit as die taak van die Kerk om die beginselstandpunte van
die Skrif daar te stel en die staat te versoek om sy wetgewing in
die hg daarvan te formuleer
beklemtoon op grond van die getuienis van die Skrif dat huwelike
tussen verskihlende rassegroepe nooit as ontug beskou kan word nie
versoek die staat om in die reeling van ‘n ordelike volkshuis
houding daarmee rekening te hou.

4.

Besluit van die Algemene Sinode i v m Wet op Gemengde Huwehike en
artikel 16 van die Ontugwet (Acta 1982 bi 1432 en 1433)
Die Sinode formuleer sy standpunt t o v die Wet op Gemengde
Huwehike en Artikel 16 van die Ontugwet,Acta 1982 bl 1432 en 1433
soos voig en stuur sy besluit as beskrywingspunt ter vervanging van
die besluit van die Algemene Sinode, na die volgende sitting van
die Algemene Sinode.
Vraag 1: Het die owerheid jurisdiksie t o v die keuse van ~
huweliksmaat en kan hierdie jurisdiksie op grond van
ras en kleur toegepas word?
1.1 Dit behoort tot die wese van die huwelik dat dit ~i vrye
liefdeskeuse tussen twee persone onder die leiding en
heerskappe van God is. Die Skrif gee geen grond vir die
staat om hierdie vryheid aan te tas nie. Die staat se juris
diksie het te make met die beskerming van die wese van die
huwehik wat wel in gedrang kom in sekere omstandighede,
byvoorbeeld monstrueuse huwelike en huwelike tussen
minderjariges.
1.2

Die Bybel spreek hom nie vir of teen rasgemengde huwelike uit
nie. Die enigste Bybelse beperking op die vrye huweliks
keuse is godsdienstig gemotiveerd. Indien die staat suiwer
op grond van ras en kleur die huwelikskeuse beperk, hanteer
hy ‘n beginsel wat nie met die wese van die huwehik saamhang nie,
en wat in hierdie geval diskriminerend is. Dit is ook in
stryd met die Bybelse veroordeling van alle diskriminasii~,
sowel

Rasse

-

76

-

sowel as met die besluit van die Algemene Sinode van 1982 oor
rassi sme.
Vraag 2:

Is die kerk die mening toegedaan dat die omstandighede
wat tot die aanname van die wet op Gemengde Huwelike
in 1949 gelei het, ooit geregverdig was en of dit tans
nog geregverdig is?

Dit is nie die taak van die kerk orn nou te bepaal wat in 1949
geregverdig of ongeregverdig was nie. Dit is egter duidelik
dat hierdie Wet onder die huidige omstandighede vertroebelend
inwerk op die verhoudinge tussen die verskillende bevolkiflgsgroepe
en kerke in die land. Die Skrif bied ook geen rede vir die
handhawing van so ‘n wet nie.
Vraag 3:
327 S

Verval in die Hg van punt 3.

Art 16 Ontugwet en Gemengde Huwelike

-

H202,

263,

288

Die Sinode besluit
1.

om die Algemene Sinode te versoek om sy besluite insake Art 16
van die Ontugwet en die Wet op die Verbod van Gemengde Huwelike
(Hand 1982, bi 1432) in heroorweging te neem.

2.

om bylae 7 aan die ~~~5ieningskOmrni55ie van Ras, Volk en Nasie
voor te lé.

328 S/K

Apartheid en die Bybel

-

H208

-

209,

H339,

H273

1.

Die Sinode àordeel in die hg van die Skrif dat dit die taak van
die owerheid is orn reg en geregtigheid aan al sy onderdane te iaat
geskied.

2.

Die Sinode is oortuig dat die Skrif geen bepaalde politieke model
voorskryf om hierdie ideaal te verwesenhik nie.

3.

Daarom kan die Sinode horn nie vereenseiwig met die opvattiflg dat
die beleid van apartheid of afsonderhike ontwikkeling ‘n direkte
voorskrif van die Bybel is nie, trouens, die Sinode distansieer
horn van enige poging in hede of verhede orn afsonderlike ontwikke
ling as Bybelse voorskrif voor te hou.

4.

Orndat die Bybeh geen politieke bhoudrukke voorskryf nie, kan die
Sinode egter ook nie ‘n beleid van afsonderlike ontwikkehing sonder
rneer veroordeel indien dit reg en geregtigheid haat geskied.

5.

Indien afsonderlike ~ntwikke1ing egter in die praktyk die vorm
van rassisme en rassediskriminasie (soos deur die Ahgemene Sinode
en hierdie Sinode afgewys) aanneem, veroordeel die Sinode dit
nog eens as sonde.

6.

In die hg van die Ahgemene Sinode se beshuit waarin die N G Kerk
homself bereid verkhaar het om in die gesprek te tree met ander
kerke van die N G Kerk-famihie, doen die Sinode ‘n beroep op Ringe
en kerkrade en die betrokke skakelkomrnisSies van die sinodes om
daadwerkhike aandag te gee aan die wyse waarop die huidige
pohitieke bestel in die praktyk deur ons medegeloWiges ervaar word.

7.

Die Sinode vra die Moderamen om in samewerking met die N G
Susterkerke in hierdie gebied n kornmissie te benoem om n studie
te maak van die praktiese irnphikasieS van hierdie beshuit,
met veral

-

77

Rasse

-

met verywising na 2.4 tot 2.6.
329 S/R/K

Apartheid

-

Misbruikte Woord
-~

H209

-

—~

In die hg van die feit dat die woord “apartheid”
1.
2.
3.

‘n erg misbruikte woord is
nog nooit volledig gedefinieer is nie
deur die owerheid nie meer gebruik word nie

oordeel die Sinode dat die woord liefs nie ongekwahifiseerd en
ongedefinieerd gebruik behoort te word nie.
330S

Apartheid 84.16

-

H264

Die Sinode besluit om die eerste vyf punte van die besluit by B 4.16
(Notule H 208 pt 2.1
2.5) as beskrywingspunt na die Algemene Sinode
sowel as die hersieningskommissie van Ras, Volk en Nasie te stuur.
-

331 S/R/K
1.

2.
3.

4,

332 S

Apartheid en N GSK

-

H172

-

173

Die Sinode beskou die stukke wat van die N G Sendingkerk ontvang is
as ‘n saak van die grootste belang en is van oortuiging dat dit die
dringende en liefdevolle aandag van die N G Kerk verdien, o a omdat
die band met die N G Sendingkerk en die N G Kerk kosbaar is.
Die Sinode bid die Breë Moderatuur die leiding van die Heilige
Gees toe in die formulering van die antwoord aan die N G Sendingkerk.
Die Sinode doen ‘n beroep op alle leraars en lidmate om hierdie saak
so te hanteer dat die eer van God en die belange van die Koninkryk
van God daardeur gedien sal word.
Die Sinode dra dit aan die Sinodale Kommissie op om na die
antwoord van die Breë Moderatuur voortgaande aandag aan hierdie
saak te gee.

Benamings “Moeder”- en ‘Dogterkerke”
B 4. 1

H174,

-

H335,

698

Beshuit van die Al gemene Sinode ~ vmdie benarni ngs “Moeder”

Die Sinode besluit om die Algemene Sinode te versoek cm genoemde punt
te herformuleer en in die formuler-ing liefs gebruik te maak van die
term “Ned Geref Susterkerke” in onderskeiding van die “Afrikaanse
Susterkerke”.
333 S

Besprekingsvraag

-

Rassediskriminasie

-

H174,

362

Die Sinode versoek die Sinodale Kommissie vir Rasse-aangeleenthede om
‘n studie van hierdie belangrike aangeleentheid te maak en om sy
bevindinge via die Moderatuur aan die Ad Hoc-kommissie vir die
hersiening van RVN vir ernstige oorweging deur te stuur.

334 S

Rasse
334 S

78
Besluit Rig Sin

Rassisme

-

-

H208,

H339,

703

Die Sinode versoek die Kommissie vir die hersiening van Ras, Voik en
Nasie om die formulering van die besluit van die Aigemene Sinode in
verband met Rassisme te hersien en o a daaroor te besin of dit korrek
is om die begrippe yolk en ras in een definisie te gebruik.
335 S/R/K

Erkenning van Lidmaatskap oor en weer

-

H178,

700,

336

Die kerkraad versoek die Sinode van Wes-Kaapland op grond van
meegaande motivering om by die volgende Algemene Sinode die volgende
wysigings voor te stel op die besluit van 1982 rakende oor-en-weer
erkenning van lidmaatskap binne die familie van die N G Kerk
(Acta 1982 bl 1386):
1. Punte 1.1 en 1.2 word onveranderd aanvaar met slegs die
vervanging van die woord ‘gehandhaaf” in 1.2 met die woord
“erken~’,
2. Punt 1.3 (1.3.1 en 1,3,2) word vervang met n nuwe punt 1.3 wat
soos volg lui:
Met betrekking tot die oor-en-weer erkenning van lidmate binne die
familie van N 8 Kerke besluit die Sinode dat enige individuele
aansoek om lidmaatskap van die gemeente uitsluitlik op grond van
die persoonlike geloofsbelydenis van die aansoeker deur die
kerkraad ooreenkomstig Kerkorde en Bepaling 22 van die N G Kerk
in Suid-Afrika gehanteer sal word.
Die Sinode besluit omdie motivering by B4.6 as studiestuk na die
Kommissie vir die hersiening van Ras, Volk en Nasie te stuur.
336 S/R/K

Gesamentlike Aanbidding

-

H175

-

177,

335

1.

Die Sinode oordeel dat daar ‘n verskil is tussen gesamentlike
eredienste tussen gemeentes of kerke en geleenthede waar gelowiges
spontaan ‘n erediens in n ander gemeente as die eie bywoon.
2. Ten opsigte van gesamentlike eredienste tussen verskillende
gemeentes of kerke handhaaf die Sinode die standpunt soos in Ras,
Volk en Nasie ulteengesit (art 59.3), nl dat dit die verantwoor
delikheid van die plaaslike kerkraad is om die wyse waarop sodanige
dienste georganiseer word, te bepaal.
3. Ten opsigte van geleenthede waar’ gelowiges spontaan ‘n erediens
in ‘n ander gemeente as die eie bywoon, verklaar die Sinode soos
voig:
3.1 Kerkrade moet toesien dat geen persoon wat in goeie trou wil
aanbid (van watter taal of rassegroep ook al) verhinder sal word
om ‘n erediens by te woon nie. (Vgl Handelinge van die Algemene
Sinode 1978, punt 10.8 bl 496).
3.2 Elke besluit op grond waarvan sodanige aanbidders verhded word om
saam te aanbid, druis in teen die gees van die besluite van die
Algemene Sinode en is beslis in stryd met die Woord van God.
3.3 Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op kerkrade waar sodanige
besluite nog geld, om dit ter wille van die eer van God en in
belang van Sy Koninkryk onmiddellik te herroep.
4

Punt

-

4.

79

Rasse

-

Punt 1 van B 4.5, asook die twee punte onder die motivering van
B 4.5, word as motivering by beskrywingspunt B 4.4 geheg. Dit
lees dan as volg:

MOTIVERING:
1. Ooreenkomstig die Heilige Skrif en in die woorde van die Apostoliese
Geloofsbelydenis bely ons ons geloof in ‘n heilige, aigemene
Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Hierdie geloofs
artikel slaan nie net op die onsigbare nie, maar in ‘n bepaalde sin
ook op die sigbare kerk sodat, volgens Calvyn, “elkeen van ons die
broederlike gesindheid met alle kinders van God in stand moet hou
(Inst. IV, 1.3).
Die apostel Paulus skryf dan aok duidelik dat deur
Christus “.,, ons almal, Jode en nie-Jade, deur een Gees vrye toegang tot die Vader het
as medeburgers van die gelowiges en lede
van die huisgesin van God’ (Efes. 2:18),
...

2.

Teenstrydigheid

3.

In 6.2.2, Handelinge Algemene Sinode 1982 (bl 1412) word verklaar
“dat dit in stryd met Gods Woord is en ‘ii verontagsaming is van die
gees van die Algemene Sinode se besluite van 1974 en 1978” indien
kerkrade “toegang tot plaaslike gemeentes se kerkgeboue vir bona
fide-besoekers van ander volksgroepe onder alle omstandighede
verbied (by begrafnisse).”
Reeds al die besondere klem op die feit
dat sodanige aanbidding nie onder alle omstandighede verbied mag
word nie, suggereer dat onder narmale omstandighede so—iets wel
verbied sou kon word, solank dit net nie onder alle omstandighede
gebeur nie (en sodanige aanbidding alleen sporadies voorkom).
Hierdie formulering is wesenlik in stryd met die Skrif en wat die
Algemene Sinade reeds in 1978 besluit het “dat geen aanbidder
uit ‘n erediens uitgesluit mag word nie”
Handelinge Alg Sinode
~l496v,882.
Verwarring
-

‘n Verdere prableem is dat die indruk ontstaan dat in 6.2.1
(Handelinge Algemene Sinode 1982 bi 1421) hierdie aangeleentheid tog
weer aan die beslissing van die plaaslike kerkraad oorgelaat word.
Hierdie deel van die besluit gaan terug na RVN 59.3 (en Handelinge
Algemene Sinode 1978 bl 981) en beklemtoon in feite dat “die wyse
waarop
gelawiges uit verskillende kerke by geleentheid saam
aanbid
die verantwoardelikheid van die plaaslike kerkraad is,”
.,.
...

Uit beskrywingspunte voar die Algemene Sinode van 1978 (b 9.4 op bl
725) en 1982 (2.7.6 op bl 747 v) blyk dit dat sommige kerkrade hulle
bevoegdheid cm standpunt in hierdie verband in te neem sodanig interpre—
teer het, dat hulle besluit het am lede van ander bevalkingsgraepe
onder alle amstandighede (by begrafnisse) taegang tat plaaslike kerkge—
baue te verbied. Hierdie kerkrade het genoemde besluit (RVN 59.3)
dus so vertalk dat hulle nie alleen verantwoordelik is vir die wyse
waarap gelawiges uit verskillende kerke saam aanbid nie, maar oak (ten
apregte) meen dat hulle die bevaegdheid het am die bywaning van
eredienste as sodanig te verbied, ‘n Verdere bydrae tat die verwarring
is die feit dat daar nie rekening gehau ward nie met aan die een
kant “gesamentlike aanbidding~’ as ‘n besandere gel eentheid wat deur die
kerkraad op n bepaalde wyse gereël meet ward (am uitdrukking te gee
aan die eenheid van die kerk
sien RVN 59.3), en aan die ander kant
die spontane bywaning van eredienste deur bona fide-aanbidders waarvan
oak reeds besluit is dat geen aanbidder uit ‘n erediens uitgesluit mag
word nie” (Handelinge Algemene Sinade 1978 bl 497 v 882)
In die hg van die verskihlende interpretasies en gevalghike ver
warring
-

Rasse

-

80

-

warring, het die Sinodale Kommissie van Wes-Kaapland duidelike
leiding van die Algemene Sinode aan kerkrade gevra (Agenda Algemene
Sinode 1982, Beskrywingspunt 2.7,17, bl 751). Die Algemene Sinode
(1982) bet egter ‘n duidelike aanbeveling in hierdie verband (vgl ook
Beskrywingspunt 2,7.6, bi 747) “dat sodanige besluite van kerkrade
ongeldig is”, verwerp. Derhalwe oordeel sommige kerkrade nog steeds
dat hulle nie aan die beroep wat die 1982 Sinode (6.2.2) gedoen bet,
gehoor hoef te gee nie,
5.

337 S

Die Besluit word in sy geheel na die hersieningskommissie van
Ras Volk en Nasie gestuur.

Hersiening Ras,

Volk en Nasie

Besluit t o v pt 2.3

in Bylae 2

H173

-

p

365

Die Sinode versoek die Ad Hoc~-Kommissie vir die hersiening van Ras,
Volk en Nasie om besondere aandag te gee aan die wyse waarop die
Kerk in sy beoordeling van Rasse- en Volkereverhoudinge behoort te
onderskei tussen n Skriftuurlike en n ideologiese benadering.
338 S/R/K

Spanning Verb, Tussen N G K en N G S K

-

H173

Die Sinode
1.

neem in diepe ems kennis van die spanning in die verhouding tussen
die Ned Geref Kerk en die Ned Geref Sendingkerk vanweë politieke
en kerklike situasies en knelvrae soos dit o a na yore korn
rondom die ‘Belydenis’ van 1982;

2.

verkeer onder die indruk o a vanwe~ sy geografiese ligging wat horn
in noue kontak met baie lidmate van die N G Sendingkerk bring, dat
by ‘n besondere verantwoordelikheid voel orn saam te worstel in ‘n
soeke na ‘n oplossing;
betuig dat waar dit duidelik is dat sornrnige houdinge en beskouinge
van die verlede deur hulle as kwetsend en krenkend ervaar is, hoewel
dit nie so bedoel is nie, ons biddend selfondersoek sal toepas en
in liefde saarn met hulle wil soek na oplossings vir die knelvrae;
spreek die begeerte uit dat die gesprek met wedersydse aanvaarding
van rnekaar se goedertrou, in liefde en selfbeheersing sal voortgaan
totdat n bevredigende oplossing gevind sal word;

3.

4.

5.

roep lidmate daartoe op om ‘n lewenshouding en praktiese optrede te
vermy waarin op enige wyse teen mense gediskrimineer word op grond
van ras en kleur;

6.

onderskryf die gees van die riglyne wat in A 31 Bylae 2 aangedui
word en versoek die Breë Moderatuur om in hulle voortgesette besin
ning ernstig hierrnee rekening te hou.

339 S/R/K

Toeganklikheid Eredienste

—

H178,

335

Die Sinode verklaar dat die eredienste van alle gemeentes van die
Ned Geref Kerk te enige tyd toeganklik is vir enigeen, ongeag ras
of kleur, wat God in gees en waarheid wil aanbid en dien.
340 S

-

340 S

337,

81

Ra s s ê

-

Trekarbeid

-

H205,

703

Aanbeveling

-

Beskrywingspunt word nie goedgekeur nie.

-

Goedgekeur

In die hg van die Kerk se besluite in verband met trekarbeid (Ras,
Volk en Nasie, par 54 en 55); die besluit van die Algemene Sinode
om die saak van trekarbeid en die nuwe arbeidsbedeling na die Kommissie
vir die skakehing met die owerheid te verwys, (Handelinge, Algemene
Sinode, 1982, bl 1337, pt 6.9.1 en 6.9.2) asook die aanbevelings van
die SSK in verband met plakkerskampe en werkloosheid (A36, pt 26.5,
bi 451 -453 word B 4.10 nie aanbeveel nie.
341 S/R/K

\‘erhoudingebinne NG K-Familie

-

H207,

338,

710

H273

Die Sinode besluit dat alle lidmate, kerkrade en ringe moet toesien dat
die beshuite van die Ned Geref Kerk in verband met die verhoudinge
binne die Ned Geref-familie (by gesamenthike aanbidding, beskikbaar
stelling van kerkhike geboue, gesamentlike projekte, gereelde same—
sprekings tussen kerkrade ens,) in die praktyk tot sy reg kom.
•342 S

Wèreldbond van Gereformeerde Kerke
1.
2.

343 K

-

H206,

337,

709

Die
is,
Wat
die
2.1

Sinode verklaar dat indien voortgesette hidmaatskap moontlik
die Sinode dit sou verwelkom.
die drie vereistes in die beskrywingspunt betref, oordeel
Sinode as volg:
Punt a is reeds gedek deur beskrywingspunte B 4.2, B 4.3, B 4.4
en £34.5.
2.2 Wat die tweede vereiste betref (punt b) verklaar die Sinode
dat dit die roeping van die kerk is om daadwerkhik steun aan
elkeen wat ly te gee.
2.3 Wat punt c betref, oordeel die Sinode dat hierdie saak onder
beskrywingspuntB 4.16 aan die ordekom.

Vraelys aan Kerkrade
Aanbevehing

-

-

H174,

361,

375

Goedgekeur

In die hg van die betrokke vraelys en van die antwoorde wat van
kerkrade ontvang is (kyk bylae 3) word die Sinode gevra om:
1.

2.

3.

sy dank uit te spreek teenoor die kerkrade wat op die vraelys
gereageer het, en wat in die gees van die besluite van die
Algemene Sinode gehandel het, veral ten opsigte van hulle
skakehing met die gemeentes en hidmate van die ander hede van die
famihie van N G Kerke;
sy teleurstehhing te betuig teenoor die kerkrade wat nie op die
vraelys gereageer het nie~ en ook teenoor die kerkrade wat versuim
het cm die besluite van die Algemene Sinode i v m gesamenthike aan—
bidding en gesonde rasseverhoudinge of self in behandeling te neem
en/of aan die gemeentes deur te gee, en
om anderinaaj die Skriftuurlikheid van die betrokke besluite onder
die aandag te bring van die kerkrade en gemeentes wat die betrokke
besluite geignoreer het omdat hulle nie met die inhoud en
imphikasies

Sending

—

82

-

implikasies van die besluite saamstem nie.

SENDING

344 5

Akte van Ooreenkoms

-

N G K A

-

H90,

458

Aan die SSK word opgedra om moontlike wysiginge in die Akte van Ooreen
koms in behandeling te neem en na oorleg met die Permanente Regskommissie,
kry die Moderamen volmag om dit af te handel.
345 S

Akte van Qoreenkoms
1.

Reformed Church in Zimbabwe

-

H92,

333

Die konsep Akte van Ooreenkoms tussen die Ned Geref Kerk in Suid
Afrika en die Reformed Church in Zimbabwe word goedgekeur.
Die Moderatuur kry volmag om die ooreenkoms te onderteken
sodra die RCZ die ooreenkoms ook goedgekeur het.

2.

346 S

-

Arbeid Pred. in Moeder- en Dogterkerk

H89,

-

455

Nadat die Skakelkommissie tussen die NGK en die NGSK die ooreenkoms
ontvang en aanvaar het, word ditdeurgestuur na die SSK om dit in
die Kerk bekend te stel.
347 5

Barmhartigheidsdiens in Sendingperspektief
1.
2.
3.

348 S/K

-

H79,

428

Die opdrag word herhaal
Die personeel van die kommissie bly dieselfde
Die voorsitter van die Sinodale Sendingkommissie word as
sameroeper benoem.
Segroting

-

G E M

-

H245

-

246,

H290,

443

1.

Vaste ,jaarlikse vrywillige bydrae
bl 443)

(A 36 Aanbeveling pt 21.2.1

2.

Beveel aan dat R2 000 per jaar bewillig word.
Jaarlikse Kollekte pt 21,2.2 bi 443
Aanbeveling
Goedgekeur

-

Goedgekeur.

-

2.1
2.2

Die Sinode volstaan met tn vaste jaarlikse vrywillige bydrae
vir die G E M Sending.
Die jaarlikse kollekte op Geloftedag of die Sondag naaste
daaraan vir die G E M Sending word weer onder die aandag van
kerkrade gebring.

Operering

-

83

Sending

-

Operering binne goedgekeurde begroting

-

(A36 punt 48.7.3 bi 479

-

Goedgekeur
Aanbeveel, maar met vervanging van die woorde “met verslag aan”
met “in oorleg met”, sodat dit lees
Die Sinode keur goed dat die SSK binne die goedgekeurde begroting mag
opereer soos die geleentheid horn voordoen in oorleg met die Kommissie
van Toesig en Kontrole.
349 S

Begroting

-

Sending onder Indiërs

Sending onder Indiërs in Natal

-

H245,

-

H290,

442

Vaste vrywillige bydrae

Beveel aan dat R4 000 per jaar bewillig word

Goedgekeur

-

Die Sinode besluit:
Die SSK word versoek om die N G Kerk in Natal so ruim moontlik met ‘n
jaarlikse vaste vrywillige bydrae te help ten einde die bedrag wat
volgens die begroting nodig is te kan vind.
350 S

Begroting

Sinodale Sendingkommissie

H244,

-

H290,

Beveel aan dat die Sinode Rl 516 708 bewillig.
351 S

Begroting Tweede Sendingsekretaris
Aanbeveling

352 K

-

-

H245,

-

Beursfonds Nagraadse Studie Stofberg Studente

Goedgekeur

H290,

(Reeds ingesluit in begroting)

-

-

583

419,

482

Goedgekeur
H259,

H297,

449

Die Sinode verwys die aanbeveling van die SSK na die Kommissie van
Toesig en Kontrole.
Aanbeveling van SSK
Die Sinode bring die behoefte van Stofbergstudente aan ondersteuning
vir nagraadse studie onder die aandag van gemeentes en vra hulle
steun vir fondse wat vir hierdie doel in die lewe geroep is.
353 S/K

Bybelse Beginseis

-

Menseverhoudinge

-

H82

-

83,

491

1. Bybelse beginsels ten opsigte van menseverhoudinge
Die Sinode beklemtoon die waarde van Bybelse beginsels ten opsigte
van menseverhoudinge en persoonlike integriteit en doen ‘n beroep
op lidmate om dit getrou toe te pas in die aktuele sake van die dag.
2. Verantwoordelike burgerskap
Die Sinode beklemtoon die ~feit dat wet en orde uit die gemeenskap
moet opkom. Hierin word verantwoordelike burgerskap en betrokken
heid by die plaaslike gemeenskap en algemene dienste van groot
belang geag.
3. Verstedeliking:

Implikasies

Die Sinode beklemtoon die feit dat oorkonsentrasie in die proses
van verstedeliking wat onafwendbaar plaasvind, politieke ekonomiese
en

Sending

-

4.

84

en kulturele implikasies het wat indringende aandag vereis.
Menseverhoudinge
In die huidige tye van woelinge, gevare en wyduiteenlopende menings
roep die Algemene Sinode alle lidmate van die NGK op om as Christene
die beginsels van die koninkryk van God ook op die politieke terrein
met waardigheid, selfbeheersing en verantwoordelikheid deur te
voer, In ons veelvolkige situasie impliseer die Versoeningsboodskap
van Gods Woord dat daar voortdurend kanale vir doeltreffende
kommunikasie (RVN 49,7) en gesamentlike beplanning moet bestaan
(RVN 47.3). Dit is die roeping van die kerk am mee te werk aan die
realisering van die beginsels van Gods Koninkryk in die Wéreld
(RVN 48.8), dus ook in ons gel iefde Vaderland, en moet die kerk
die norme van Gods Woord vir die onderlinge verhouding van
mensegroepe tot rnekaar aan die owerheid voorhou en waarsku wanneer
onreg mag geskied in die implementering van landsbeleid en in
die toepassing van landswette (RVN 49.1)

5.

Aanbeveling
Goedgekeur
Die Sinode besluit:
5.1 Die SSK bring besluite 16.1, 16.2 en 16.4 onder die aandag van
kerkrade,
5.2 Die SSK word gevra am ‘n studie te maak van besluit 16.3 en
die Kerk te dien met die resultaat.

354 SIR/K
1.

2.

3.
355 K

Bydraes vir Sending

H80,

432

Die Sinode het kennis geneem van die styging in bedrae wat in die
afgelope jare vir die sending gegee is en betuig sy diepe dankbaar—
heid teenoor kerkrade en lidmate vir die gereelde en vaste bydrae
wat die kerk in staat gestel het am n taak van groot omvang
te verrig.
In die hg van die groot oorbhywende sendingtaak, sowel op die
terrein van die plaashike- as wêreldsending word ‘n ernstige beroep
op kerkrade gedoen om die vrywilhigheidsbeginsel beter tot sy reg
te laat kom deur o a persoonhike betrokkenheid by bepaalde sending
projekte van die Ned Geref Kerk.
Die SSK kry opdrag am n studie van die oorblywende sendingtaak te
doen,

Christehike Lektuurfonds

-

H258,

H297,

427

Die Sinode volstaan met die besluit van die 1979 Sinode (Handehinge
pt 7.12 bl 447)
“Die Sinode neem met dank en waardering van die werksaamhede van die
C L F en sy dienste kennis. Die Sinode versoek hidmate am hierdie
werksaamhede van die Kerk daadwerkhik te ondersteun”.
Die Sinode besluit:
Die Sinode bring hierdie bel~ngrike werk onder die aandag van die
gemeentes en verleen goedkeuring dat ‘n insamehingsveldtog vir die
uitbouing van die fonds gehou mag word.
356 K

-

356 K

C L F

en Sendingpers

H85,

-

85

Sendina

-

440

Die Algemene Sinode het besluit:
Die Sinode doen n beroep op die Kerk om in sy sendingaksie op
verskillende vlakke van die CLF en Sendingpers se dienste gebruik te
maak en cm veral die gratis lektuurverspreiding te help uitbou deur
dit finansieel te steun.
Die Sinode besluit:
Die Sinode neem met waardering kennis van die belangrike werk
wat deur hierdie afdeling gedoen word en bring dit onder die
aandag van gemeentes vir gebruik van die lektuur in hul
sendi ngaksies.
357 S/K

Dank

-

N G Sendingpers

H84,

-

438

Die Sinode neem met dank kennis van die werk wat by die N G Sending
pers gedoen word en versoek kommissies en gemeentes cm sever moontlik
hierdie saak te ondersteun.
358 S

Dank

-

Sendingpersoneel

-

H94,

420,

480

Die Sinode betuig sy dank en waardering teenoor sy sendingpersoneel vir
hulle getroue en toegewyde arbeid en verseker hulle van opregte
belangstelling en volhardende voorbidding.
Die Sinode spreek ook sy hoe dank en waardering teenoor die persone
in die Sendingkantoor uit en bid hulle die seen van die Here toe.
359 S

De Coligny

(Stofberg-Skole)

De Coligny (Stofberg-Skole)

H249
-

-

250,

R158 148

H293,
-

584

Goedgekeur

Hierdie begroting het reeds in die reses aanpassings gehad cm voor
siening te maak vir bykomende salarisse, pensioenkoste ens. Die
begrotingsyfer sees goedgekeur deur die Sinode van 1979, nl R80 013 het
stelselmatig verhoog tot die afgelope jaar se R104 184, As ens die
oorspronklike syfer, R80 013 neem, is die persentasie aanpassing tot
1982/1983, 30,2% en verhoog nou met ‘n verdere 42,2%. Hierdie syfers
verteenwoordig 80% van die algehele begroting vir De Coligny en 60% vir
Dingaanstad. Die ander sinodes betaal respektiewelik 20% en 40% van die
totale aanslag. Die algehele persentasie-styging tussen R80 013 en
R158 148 is 79,7%.
360 S/K

Droogtehulp

-

H90,

460

1.

Kerkrade en lidmate word opgeroep cm hierdie noodhulpaksie ruim
te ondersteun.

2.

Die SSK word gevra cm in~samewerking met die SKDB, die NGSK en die
NGKA aan kerkrade leiding te gee ten opsigte van langtermyn
oplossings by die implementering van n droogtehulp—program waarby
hulpbehoewende gemeenskappe betrek word.
361K

Sending

361 K

86

Eilande Sending

—

H81,

433

Die Sinode bring onder aandag van die kerkrade dat die Algemene Sinode
as volg besluit het:
1, Die Aig Sinode versoek die sinodes om n beroep op lidmate te doen
om ons Kerk se eie werk te steun, en op gemeentes wat moontlik vir
die Eilande Sending wil bydra, om met die Oos—Kaaplandse Sending.
kantoor te skakel,
2. In die hg van buitekerkhike instansies wat oproepe op lidmate doen
vir hul sendingprojekte, wys die Algemene Sinode hidmate daarop
dat die Kerk sy sendingtaak deur kerkraad, ring en sinode verrig
en versoek hy hidmate om hul sendingondersteuning langs hierdie
kerkhike weg te doen,
362 SIR/K

Gesamentlike Sending

-

H82,

435

Gesamenthike sending met famihie van N G Kerke (Hand Aig Sinode 1982,
bl 1310, pt 9,2)
1~ie Algemene Sinode het die volgende beshuite van 1978 (Hand 1978 bi 491,
879 pt 1.1.1 en 1.1,2) opnuut bevestig naamhik:
1.

2.

3.

Die Sinode sien gesamentlike sending met die Jongkerke in die
huidige situasie as ‘ii behangrike sendingmetode. Aan hierdie aan
geleentheid moet in die teologiese opleiding, sowel as in byskoling
van sendehinge en leraars in die jongkerke, ernstige aandag
geskenk word, terwyl die betrokke kerklike vergaderings dit steeds
in ag neem.
Die Sinode wil al die betrokke instansies oproep om gereelde same
sprekings met huh eweknieë in die Jongkerke te voer ten einde
gekobrdineerde bepianning te doen om die sendingroeping van die
Kerk sinvol uit te lewe,
Die Sinode is dankbaar vir die vordering wat reeds gemaak is met
die uitvoering van hierdie besluite, maar oordeel dat baie nog in
die verband gedoen moet word en bring dit opnuut onder die aandag
van die teologiese fakulteite, kerkrade, ringe en sinodes en die
moderature van die Jongkerke.
Aanbeveling
Goedgekeur
-

Die Sinode besluit
3.1
3.2

363 S

Die SSK word versoek om heiding te gee hoe bogenoemde besluite
uitgevoer kan word.
Die SSK bring daarna die besluite onder die aandag van die
Kweekskool, die ringe en kerkrade,

Gesamentlike Sendingwerk

—

Ondersoek

-

H93,

435

Die Sinode dra dit aan die SSK op om die moonthikheid van gesamentlike
sendingwerk met die NGSK, NGKA en RCA te ondersoek,
364 K

Hulpverlening in Nood

-

H88

Die Sinode versoek gemeentes om steeds by hulpverlening in nood die
Juiste wee te handhaaf
Die

-

87

Sending

-

Die Sinode versoek gemeentes egter om nooit sodanige hulpverlening
te laat skade ly vanweë moontlike foutiewe wee gevoig in versoeke om
huip in nood nie.
365 S

ISWEN

-

Begroting

-

H245,

H290,

431
-

R4 420

Aanbeveling
1.

Die Sinode vervang 11.8.2 met die volgende bewoording:
Die SSK versoek die Sinode om ‘n deel van die ontbrekende
bedrag van R20 000 by te dra, en keur dit goed.
Goedgekeur
-

2.

Ten opsigte van 11.8.3 besluit die Sinode om n vaste bedrag
van R4 420 per jaar tot by die volgende Sinodesitting te
bewil 1 ig.
Goedgekeur
-

11.8.2

Die SSK versoek die Sinode cm pro rate vir die ont
brekende bedrag van R20 000 by te dra.
Goedgekeur
Dit sal R4 420 per jaar bedra.
Goedgekeur
-

11.8.3
366 S

ISWEN

-

-

Kweekskooltak

-

H80,

228, 428, 479,

H93

Die Sinode besluit:
Aan die SSK word opgedra om met die Kweekskool-tak van ISWEN te
onderhandel oor navorsing in verband met die Onvoltooide Taak in
Wes-Kaapland onder die swartmense, Indiërs en Kleurlinge in noue
samewerking met die NGKA, die RCA en die NGSK.
367 S/R

Kongres oor arbeid

-

H84,

436

Die Sinode besluit:
1. Die hou van ‘n kongres oor Arbeid en Industrie word goedgekeur.
2.
3.

Die voile getal afgevaardigdes soos aan die Sinode toegesé sal
word, word na die kongres gestuur.
Die SSK word gevra om met die Moderatuur ocr hierdie verteenwoor
diging te reel.

Reel ing Verteenwoordiging
1.1
1.2

368 5

Ringe kies elk vier afgevaardigdes.
Die verteenwoordiging van die Sinodale Kommissies word as volg
verdeel:
SSK 5; SKAE 5; SKDB 4; SJK 2; SKLAS 2;
Publisiteit 1; Rasse-aangeleenthede 2.
Elke instansie dra die koste van sy eie afgevaardigdes.

Maatskaplike Need van alle Volksgroepe

-

H79

Die Sinode neem met deernis en medelye kennis van die maatskaplike nood
van alle volksgroepe in ens sinodale gebied. Kragtens ens missioner
diakonale taak word die SSK gevra om so ver moontlik uitvoering te gee
aan die besluit van die Algemene Sinode sees vervat in Handelinge van
1982 pt 20.4.4.2.
369 K

Sending
369 K

88
MEMA

-

H85,

-

440

Die Sinode versoek gemeentes en aksies om kennis te neem van die wye
verskeidenheid van tegniese middele soos films, kleurskyfies,
kassetbande, transparante en video-kassette wat MEMA oor die hele
spektrum van die kerk se werksaamhede beskikbaar stel en om MEMA
deur lidmaatskap en/of Tn vaste jaarlikse donasie kragtig te steun.
370 K

MSB
1.

2.

371 S/K

372 S

-

Ontbinding

-

H108

Die Sinode keur die ontbinding van die MSB in sy huidige
struktuur goed en versoek kerkrade om deur die Kerkraadsending
kommissies aan Bep 53 uitvoering te gee~
Om o 1 v die betrokke instansie van die Ned Geref Kerk in SA
en in samewerking met die betrokke instansies van die N G Kerk
familie met praktiese sendingwerk en gemeentebou behulpsaam te wees.
Msinga

-

Dank, Oproep

H79,

-

489,

H15

1.

Hartlike dank word betuig aan kerkrade, die VSB en Vrouediens, die
SJK en Kinderkrans sowel as die talle lidmate wat met hul spontane
finansiële bydraes, gebede en belangstelling hierdie Nuwe Sending
veld van dag tot dag dra.

2.

Die Kerk word opgeroep om deur middel van die SSK alles in sy
vermoë te doen om saam met die NGK in Natal die Zoeloevolk te
konfronteer met Jesus Christus.

Nuwe Reglement

-

Skiereilandse Raad

...

H89,

-

456,

503

Die nuwe reglement vir die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking
word goedgekeur.
373 S

Operering binne begroting

-

H246,

H29l

479

,

Die Sinode keur goed dat die SSK binne die goedgekeurde begroting mag
opereer soos die geleentheid hom voordoen in oorleg met die
Kommissie van Toesig en Kontrole.
374 S

Opfrissingskursus

-

Leraars van Sent,-Afr

-

H91,

463,

483

Die SSK word versoek om met die Kweekskool op Stellenbosch te onder
handel ten einde ‘n gereëlde jaarlikse opfrissingskursus vir leraars
van Sentraal-Afrika aan te bied.
375 S

Oorname Teol Skool NGSK
1.
2.
3.

H89, 454

Die NGSK word verseker van voorbidding.
Die Sinode keur die beginsel goed dat die Sinode ‘n verteen
woordiger aanwys,
Dit word aan die Konimissie vir Kommissies opgedra om die verteen
woordiger aan te wys met in agneming van Bepaling 35.14.2 en A 36
punt 28.3
376 S

89

-

376 S

Ooreenkoms
1.
2.

377 5

-

NGSK

-

Sending

-

H89, 453, 501

(Acta Aig Sin bi 635, 1228)

Die status quo word intussen gehandhaaf.
Die Moderatuur kry volmag om te handel na bevind van sake

Pariteit in Salarisse in NGKA

H90, 459

-

Die besluit van die Skakelkommjssie word na die SSK verwys om o a in
die hg van die besluit oor die Akte van Ooreenkoms voorstelle te
formuleer vir voorlegging aan die Moderatuur.
378 S

Salarisskaal Dosente De Cohigny

-

250,

H293

94

Die Sinode besluit dat die dosente op die skaal van gewone predikante
besoldig sal word en nie soos professore verbonde aan n universiteit
nie.
379 5

Sendingbeleid

H93,

-

477

Die Sinode keur die sendingbeleid goed as algemene riglyne.
380 5

Sending-Beplanning

-

H93, 228, 428, 479

Die SSK word gevra om ‘n deeglike beplanning aan die hand van die
riglyne te doen met gebruikmaking van die hulp van ISWEN,
Stel 1 enbosch.
381 K

Sendingblad

-

Ernstige beroep op

-

H85

-

86,

440

Die Algemene Sinode het besluit:
Die Sinode doen n ernstige beroep op alle kerkrade om massa—bestelhings
van DIE SENDINGBLAD te oorweeg, met die oog daarop dat ten minste
elke kerkraadshid maandeliks sy eie eksemplaar ontvang.
Die Sinode besluit
1. Die besluit van die Algemene Sinode word deurgestuur na kerkrade
vir ernstige oorweging.
2. Die Sinode spreek sy opregte dank uit vir die wyse waarop DIE
SENDINGBLAD inhigting oor sending beskikbaar stel. Die redakteur
en sy helpers word geluk gewens met die standaard wat ten opsigte
van die inhoud en aanbevehing gehandhaaf word.
382 5

Sendinghulpfonds

H246,

-

H291,

479

Die Sinode keur goed dat die Sendinghulpfonds uitgebou word met
vrywihhige bydraes vir knelpunte en ander noodsaakhike behoeftes.
383 K

Sendingnoodin SWA

-

Eenmahige insamehing

-

H258,

H297,

425

Die Sinode gee toestemming aan die SSK/SWA vir ‘n eenmahige insameling
per

Sending

90

-

per omskrywe by alle gemeentes in die ressort as buitengewone poging
om die finansiële posisie van die Sending aldaar te help verlig.
384 S/K

Sending onder Kommuniste
1.

Die SSK word versoek om die Doelstellings, die Wyse van Bybelver
spreiding en die Steun aan Kerk se aksie weer eens onder die
aandag van die kerkrade te bring.

2.

Die Sinode betuig sy dank teenoor alle persone, gemeentes en
ander instansies wat die werk van Sending onder Kommuniste moont
uk maak deur daarvoor te gee.

3.

Die Sinode spreek sy dank uit teenoor gemeentes, vroueaksies
en ander instansies wat die sekretaris uitgenooi het om op te
tree.
Die Sinode neem met dank en waardering kennis van die groot werk
wat deur ds P W de Wet gedoen word.

4.

385 S

H87, 446

Skakeling met Owerheidsinstansies
1. Aanbeveling
Ll

-

-

Kommissie

-

H88,

452

Kommissie vir Skakeling met Owerheidsinstansies

Die Sinode benoem ‘n kommissie vir skakeling met owerheidsinstansies
in Wes-Kaapland ten einde aandag te gee aan spoedeisende situasies
soos die plakkerskampe en ander sake wat van tyd tot tyd na
yore kom,

2. Die Kommissie sal wees:
2.1 Die Moderator, die voorsitter van die SSK en sendingsekretaris(se),
en die Direkteur van Inligting.
2.2 Die NGSK, NGKA en RCA word gevra om mee te doen en eie verteen
woordigers aan te wys.
2.3 Die Algemene Sendingsekretaris word as sameroeper benoem.
3. SKLAS word gevra om in samewerking met die kommissie in pt 2.1
en 2.2 ‘n studie van plakkersprobleem in Wes-Kaapland te doen.
386 5

Skakelkommissies met NGKA en RCA
1,
2.

387 R/K

-

H86

445

Die bestaande skakelkommissies met die RCA en NGKA word behou.
Die Sinode benoem sy verteenwoordigers op voordrag van die SSK.
Skakelkommissie (Kerkraad- en Ringsendingkommissie)

1.
2.

3.

4.

-

H87,

445

Waar dit nie reeds bestaan nie word skakelstrukture op gemeentelike
en ringsvlak daargestel met die oog op praktiese hulpbetoon.
Die kerkraad benoem n skakelkommissie waarop die kerkraad
sendingkommissie goed verteenwoordig is met die oog op skakeling
met die gemeentes van die N G Kerk-familie oor sake wat beide
gemeentes raak.
Die Ring benoem ‘n skakelkommissie vir skakeling met die careen
stemmende Ring(e) van die N 0 Kerk-familie oar sake wat die Ringe
raak.
Artikel 53 van die Kerkorde en Bepalinge word dienooreenkomstig
gewysig
388 S

91
388 S

Skakelstruktuur met NGSK.
1.

2.

H86

-

87,

445

Die Sinode benoem ‘n skakelkommissie tussen die NGK in SA en die
NGSK as sub-kommissie van die Skakelkommissie van die NGK met
die NGSK (Akte van Ooreenkoms tussen NGK en NGSK pt 6.4)
Die Sinode benoem as sy verteenwoordigers:

2.1
2.2

Een moderatuurslid met sekundus deur die Moderatuur benoem.
Die voorsitter van die SSK met die vise—voorsitter as sekundus.

2.3

Een verteenwoordiger van elk (met sekundi) van die volgende
kommissies deur die kommissies benoem:
SKDB, SKAE, SJK en SKLAS en die Algemene Sendingsekretaris
wat ook as sameroeper sal optree.
Die Sinode vra die NGSK om ook sy verteenwoordigers op hierdie
liggaam te benoem.
Hierdie Skakelkommissie stel n konsepreglement op vir voorlegging
aan die Skakelkommissie van die NGK met die NGSK.
Die Skakelkommiss-je van die SSK met die NGSK word deur hierdie
kommissie vervang en verval dus.
Die aspekte van onderlinge dienslewering soos genoem in 22.3
word verwys na bogenoemde Skakelkommissies met die RCA, NGKA
en NGSK.

2.3
2.4
2.5
2.6

389 K

-

Sending

-

Spanninge

-

Volkere en Nasies

-

H81-82,

434

1.

Die Sinode besluit om die volgende besluit van die Algemene
Sinode na di~ SKte verwys vir deurvoering na die gemeentes:
1.1 In die hg van toenemende spanninge tussen volkere en nasies op
internasionale terrein, wat ook sy deurwerking vind op nasionale
terrein in Suid-Afrika, doen die Sinode ‘n dringende beroep op
die lidmate van die Kerk om die evangelie konkreet te maak in
die gewone alleedaagse gang van hulle lewe en op die wyse organe vir
geregtigheid en versoening tussen mense in Suid-Afrika as n
veelvolkige land te wees
1.2 Die Algemene Sinode neem met groot en ootmoedige dankbaarheid
daarvan kennis dat die Here reeds 13 Jongkerke uit die sendingwerk
van die Ned Geref Kerk gebore laat word het. Die Sinode verheug
hom in die bestaan van hierdie Kerke en bid hulle die ryke se~n
van die Here toe. Die Sinode beklemtoon ook die noodsaaklikhe-jd
daarvan dat ons as lede van “die familie van N G Kerke” en die
12 lidkerke van die Federale Raad van N G Kerke sal saamwerk in
die verdere uitbouing van die Koninkryk van God in Afrika.
Hiertoe bied die Ned Geref Kerk sy hand van samewerking en hulp
aan die Jongkerke.
390 S

Universiteit Westville

_~:~tyj11~

H254,

-

-

Ri 200

H295,
-

585
Goedgekeur

391

S

Sending
391 S/K
1.
2.

392 S/K
1.
2.

393 K

92
Wéreidsending

-

H8l, 432

Die SSK word gevra om kerkrade op hoogte te hou van die ontwikkelinge
op die gebied van wèreldsending.
Die behoefte aan teologiese dosente vir Taiwan word onder aandag van
die kerk gebring,
Werk in Fran kryk

-

H81

,

433

Die NGK as Instituut kan baie moeiiik ‘n arbeidsprojek in Frankryk
loods.
Die Kerk word opgeroep om intensief en deUrlopend vir die Kerk
in Frankryk en die uitbreiding van die Koninkryk van God aldaar,
te bid.
Voorbidding

-

Sendingpersoneel

H77,

420, 480, H93

Die Sinode verseker die Sendingpersoneel van voortdurende voorbidding
en belangstelling.
394 S

Vrywilligheidsbeginsel

H246, H291, 479

Die Sinode verleen goedkeuring aan die vrywilligheidsbeginsel ten opsigte
van projekte. Die SSK sal die Sinode/Algemene Sinodale Kommissie hierin
ken.

V RO U E
395 K
1.

VSB—Dank

-

Hl28, 649

Die Sinode dink met diepe dankbaarheid aan die werk wat oor die
afgelope 84 jaar deur die VSB gedoen is.
Die VSB was daarvoor verantwoordelik dat die vrouelidmate oor
hierdie tydperk geskool is om hulle liefde, talente en gawes tot
beskikking van die kerk van die Here te stel met die hoe en
verheffende doel dat die Evangelie van Jesus Christus aan baie
mense gebring kon word. Die groot taak van die VSB het gestrek
van die plaaslike gemeente, tot die massas mense in die groot woon
buurtes van ons stede en selfs ver oor die grense van ons land heen.
Hierdi.e groot onderneming wat met soveel liefde en toewyding gedoen
is, was alleen moontlik omdat so baie vrouelidmate in elke gemeente
van die kerk deur die liefde van Christus daartoe gedring is.
Ewe-eens moet in dieselfde gesindheid melding gemaak word van die
toegewyde diens van die [vISA en die Kinderkrans/Junior KJA, Die
Sinode spreek sy diepste waardering uit teenoor die baie vrouelid
mate wat oor die jare heen die kerk van die Here gedien het en die
leiding in die verband geneem het,

2.

Die Sinode dink met groot dankbaarheid aan die werk wat die
Vrouediens oor die afgelope jare gedoen het.
Die Vrouediens het n groot taak verrig om die vrouelidmate te
aktiveer en bewus te maak van die verskiliende diensterreine waar
die

-

93

Vroue

die vrouelidmate met hulle besondere gawes en talente die
kerk van die Here kan dien. Dit is nie aan almal bekend nie maar
dit was juis die Vrouediens wat begin het om elke wyk in die
gemeente te aktiveer en in diens van die kerk van die Here te gebruik.
Die skoling van die vrouelidmate in die amp van die gelowige het ‘n
deurbraak in die kerk gebring wat tot vernuwing in die kerk gelei het
en wat later met groot sukses ook deur die manslidmate nagevolg kon
word.
Die diens deur die vroue van die Ned Geref Kerk gelewer, het
gestrek vanaf die gemeenteviak, in ons hospitale, die inrigtings van
die kerk en tot op ons grense waar ons jongmanne hulle diensplig lewer.
Die Sinode dank die Here vir die arbeid en diens wat die Vrouediens
oor die jare vir die kerk gelewer het.
3.

Dit is die opregte bede van die Sinode dat die Vroue-Aksie die
vrouelidmate van die kerk sal saambind tot n eenheid waardeur die
kerk van die Here en in besonder die vrouelidmate opgebou sal word
in hulle allerheiligste geloof om met groter toewyding as ooit
voorheen die Evangelie van Jesus Christus te dra,
Mag hulle diens in die teken staan van hulle nuwe: Verkondi~enDien.
Aan God alleen die eer.

396 K
1.

Vroue-Aksie
Aanbevelings

H127, 382, H62

—

—

Goedgekeur

1.1

Die Sinode keur die Reglement vir die Vroue-Aksie van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika goed.
1.2 Die Reglement vir die Vroue—Aksie vervang die Reglement van die
Vrouesendingbond en die Reglement vir die Vrouediens en tree in
werking sodra daar oorgegaan word tot die organisering van die
Vroue-Aksie in hierdie sinodale gebied.
1.3 Die Reglement vir die Vroue—Aksie is bindend op al die gemeentes
in die sinodale gebied van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Sui d—Af ri ka.
1.4 Die organisering van die Vroue-Aksie moet so spoedig as wat
prakties moontlik is, geskied, maar nie later as een jaar na die
sitting van die Sinode nie.
1.5 Om die praktiese organisering van die Vroue-Aksie so ordelik as
moontlik te laat geskied, word die volgende stappe gedoen:
1.5.1 ‘n Kommissie deur die Sinode benoem moet al die praktiese stappe
vir die organisering van die Vroue-Aksie uitwerk en sodanige
riglyne neerlé dat die bestaande verpligtinge van die Vrouesending
bond en die Vrouediens ongehinderd kan voortgaan en die oorskakeling
in gemeentes op n vaste datum en met die minste ontwrigting
kan geskied. (Hierdie kommissie bestaan uit: Die voorsitter
van die Permanente Regskommissie wat as voorsitter optree, die
Aktuarius, drie lede van die Vrouesendingbond, drie lede van die Vroue—
diens, een sekretaris van die Sending, Diens van Barmhartigheid,
Ampsbediening en Evangelisasie, Jeug en Leer en Aktuele Sake, twee
lede van die NSA, een van die Kinderkrans, en die Saakgelastigde).
1.5.2 Na elke byeenkoms van die kommissie in 1.5.1 genoem, word
verslag aan die Moderamen gedoen.
1.6 Indien

Vroue

94

-

-

1.6

Indien enige struikelblokke mag ontstaan, het die Moderamen
volmag om na bevind van sake te handel.

1.7

Sodra alle voorbereidingswerk gedoen is, neem die Moderamen verder
die leiding en roep ‘n byeenkoms van vrouelidmate saam waarheen elke
gemeente vier stemgeregtigde afgevaardigdes mag stuur. By hierdie
geleentheid vind die organisering van die Vroue-Aksie van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in sinodale verband
plaas en die volgende ampsdraers word gekies:

1.7.1

die Ringskomitees

1.7.2
1.7,3

die Ringsverteenwoordiger in die Sinodale Komitee
die Sinodale Komitee.

397 K

Vroue-Aksie

-

Beroep op Vroue

-

H 127

Die Sinode doen n vriendelike beroep op die vrouelidmate van ons Kerk
asook op ons pastoriepare en kerkrade
waar ons met die Vroue-Aksie ‘n
nuwe pad betree:
-

-

1.

Dat ons hierdie weg sal loop met geloof, ywer en diensbaarheid aan
Chri stus.

2.

Dat ons, terselfdertyd, waar die Sending in die nuwe opset een van
vyf diens-aksies van die Vroue—Aksie word, t w Diens van Barmhartig—
heid, Sending, Jeug, Ampsbediening en Evangelisasie, nog steeds
(gedagtig aan die omvangryke werk en verslag van die VSB) aan die
sending dieselfde plek sal toeken wat dit tans in ons arbeid vir
Christus geniet.

ooOoo

—
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202
203
Jeug SJK 204
249
Jeugwerkers
Opleiding 221
Jeugjaar 220
Jeug nd skOolure 222
Jode
Bearbeiding 75—77, 79, 82,
86
K
—

—

Fakulteite Pretoria en
Bloemfontein
257
FinansiEle State
167
Fondse 158
191
(Kyk ook Begroting)
Formuliere 13, 16
Frankryk
Sending 392
—

—

C

—

—

—

Kapelane
Dank 23, 207
pens ioenfonds 183
Kategese
dooplidmate afwesig 214
handboeke 210, 212, 223, 224, 225
huiskategese 217
hulpmiddels 226, 230
en Jeugaksies 218, 233, 234
en Kerklied 204, 230
lokale 227
toetse 229
versuim kerkbywoning 232
Kategete
228
Ketegoriale gerneente 231
Kerkbywoning
katkisante 232
kinders 235
Kerkhuise 132
—

Gekombineerde vergadering 18
Geloofsbriewe
17
Gemeente Ondersteuningsfonds 122
Gemengde Huwelike 326, 327
Gemengde Huwelike en Doop 12
C E M—Sending 348
~asament like Aanbidding 336, 339
esinsvoorligting 215
~vangenes 118
~ps lewensversekering 168
169
—

123

—

129

—

4

—

Kerkj eugaks ies
grondre~1s
216
en kategese 218
SJK
Kinderkrans 233, 234
Kerki I edere
een liedere boek
238
en kategese
204
studie
292
Kerklike Tydskrifte
323
Kerkmusiek
Buro vlr
153
Kerkorrelistevereniging 154
Kerkraad
gekombineerd
18
kieredrag 24
outonomje 33
Kerksensus
58
Kerksentrum 173
Kerkvervreemde
59
Kernbibljoteek 319
Kinderhujse
134
Kinderkrans
233
Klankversterking 200
Konunissje vir Kommissies 25
Komniuniste
Sending 384 (kyk
ook Antikom)
Konferens les
geestelik 56
jeug 236
Kuratorjum
250 —275
Kweekskoo 1
dank
255, 256
125 jaar bestaan 262
kieskollege 261
professore wonings 267
samewerking U S 268
studente 253
254,
271

97

—

N
Naamsverandering
gemeentes 27, 28
NGKerk 29
Nasorginrigtings 138, 110, 145
Naudd, Dr C F B 11
N C Kerk—Familie 341
N G Sendingkerk
339
Nuwe Staatkundige Bedeling 31
Arbeld en Industrie 31
Onderwys 240
Nywerheidsbediening 87
93

—

—

—

—

L
Lalngsburg 135
Leer en Aktuele Sake 267
307
Legitimasie
Erkenning 15
Leraars Sentraal Afrika 374
Lewe Bediening
60
Lidmaatstoerustingprogram 61, 62,
321
Lykverbranding 293
—

—

M
Magdalenahuls 136
Mannesendlngbond 370
Matige Drankgebruik 30
Media
kyk Publikasies,
Radio en TV, Pers
MEl
26
NEMA 369
Mens en nienslike lewe
297
Mens like verhoudinge 353
Moeder— en Dogterkerke
332
Msinga
371

—

0
Onderwyspersoneel 242
Ons Jeug 239
Outonome Kerkraad 33
P
Paarl Skool
139
Pastorale Sielkundige 140
Pensioenfonds 180
184, 186, 190
Pers 322
Portugese 81, 83—85
Predikante
aftreeouderdom 159
groepsassuransie 168, 169
huisleningskema 171
in Moeder en Dogterkerk 346
kursus Hospitaalarbeid 127
mediese skema 175
nagraadse studiefonds 266
ongeskiktheidsvoordele
179
pensioenversterkingsfonds 182
radio—uitsendings 324
voortgesette toerusting 11
weduwees
181
PredIkantstandplase 270, 275
Proponente
akkommodering 52
pensioenfonds 178
sonder beroepe 264
Publikasies en Media 277, 294
296,
314, 320
Proponentseksamenkon~jssie 258
Pub 1 is it e it
kommissie 308
325
begroting 309
—

—

—

—

R
Raad vir Kerklike Samewerking
Radio en TV
besware 310
dank 243
effektiewe uitsendings 316

298

—

godsdienstige programme 284
leraars
324
vooraf opnames 325
Ramot
141
Rampgeteisterde gemeentes
142
Rasse—aangeleenthede 326
343, 359
Rassisme 334
Ras, Volk en Nasie
Hersien 326, 330
333., 334, 335,
337
Registers
Dooplidmaat 108
Ringe
1-lerindeling 19, 34
Ringskonferensies 144
Rin gsvo rms
diensaksies
36
erediens
156
godsdiensverslag 37
niodernisering
40
rekenarisering 39
staat van god~diens 38
wykstatistiek 41
—

—

—

—

S

98

—

Straatwerk
94
100, 249
Stranddienste 67, 68, 69, 72
Studentebearbeiding 246
248
SWA
Sendingnood
382
—

—

—

T
Telefoondiens 70, 71
Trekarbeid 340
Toesig en Kontrole—Kommissie 174
Vakansieoordbediening
67, 68, 69, 72

V
Vas
287
Verkiarings, aantygings en
insinuasies
45
Verkragters
Doodstraf
285
Versekeringskema
Kerklike
Eiendomme
172
Verskil
Besluite Algemene
Sinode en Sinode
44
Volkshospitaal
148
Vr o ue
amp in Kerk
276
Vroue—Aksie 396, 397
VSB
395
W~re1dbiddag 74
Vrymesselary 47
Vrywillige Bydraes
191
Vrywilligheidsbeginsel 394
—

—

—

Saakgelastigdes 260
Salarisse vir NGKA 377
Decoligny 378
Samestelling Ring, Sinode 42
Sending
SSK
344
394
begroting 350
beleid 379
beplanning 380
bydraes 354
gesamentlike 362, 363
personeel 358
tweede Sekretaris 357
voorbidding 393
Sendingblad 381
Sendinghulpfonds 382
Sendingpers 356, 357
Skakeling
drie Kuratoria 269
NGKA en RCA 386
met N C Sendingkerk 388
met owerheidsinstansies 385
ring en kerkraad 387
ringsraad 298
SJK
Sendingkerk 244
SKAE
N C Sendingkerk 63
SKDB
Konstjtusie 150
Registrasie
143
Skiereilandse Sendingraad 372
Skoolverlaterskampe 245
Skryfwyse
Datums 35
Sondagsheiligjng 299
300
Spanninge
Volkere
Nasies 389
Spraekkamer
huip 64, 65
SWD 66
—

—

—

—

—

—

—

S

V

w
Weduwees
pensioen 181
W8reldbiddag vir vroue
74
W8reldbond van Geref Kerke 342
W8reldsending
391
Werksmetode Sinode 48
—

Z
Zimbabwe

—

Huip aan kinders

131

