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VOORWOORD
In hierdie boek word ‘n samevatting van die besluite van bogenoemde Sinode gegee dit wil Se,
van die aanbevelings, voorstelle, amendemente, mosies en beskrywingspunte wat deur die Sinode
aanvaar is en waarvan die toepassing en uitvoering aan die verskillende kerklike vergaderings en
kommissies opgedra is.
-

Dankbetuigings aan persone en soortgelyke besluite is nié in hierdie boek opgeneem nie.
voor verwys ons u na die Handelinge van die Sinode.

Daar

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 sinodale kommissies (S), die ring (R)
en die kerkraad (K) deurgegee word.
Waar verwysings na die Skema van Werksaamhede of die Handelinge van die Sinode ter sprake
kom, word eersgenoemde sonder ‘n alfabetiese letter en laasgenoemde met ‘n “H” gegee.
Groot dank aan dr E J van der Walt, ds C P van Wyk en ds J W L Gebhardt wat tyd ens die sinode
sitting met hierdie tydrowende werk besig was, en aan mev A M Wethmar en mnr S L Cronjé wat vir
die afronding daarvan gesorg het, sodat almal wat die bock ter hand neem, kosbare tyd gespaar
word!
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BESLU~TE
ALGEMEEN

Kerkfamilie”. (H 161 1987);

1. Belydenis van Bethar

2. spreek die oortuiging Uk dat eenwording van die
N G Kerkfamitie ‘n saak van uiterste dringendheid is
en dat atles in die werk gestef moet word om die
proses van eenwording te bespoedig;

1. Die SinOde vereenseiwig horn met die inhoud van
die Beihar-belydenis.
2. Die Sinode aanvaar dat die formufering in par 4
dat God “op ‘n besondere wyse die God van die
noodlydende, die arme en die verontregte is’ nie be
doel om God op ‘n eksklusiewe wyse aan die kant van
‘n bepaalde groep mense te plaas nie, maar dat dit
gehoor moet word as ‘n betuiging dat God “by uitne
mendheid die Een is wat vir die saak van die nood
lydende en verontregte intree” (Kerk en Samelewing
1990, par 149).

3. gee opdrag aan die Moderamen om in die reses
oop gesprekke te voer met die moderature van die
NGSK en die NGKA (Kaaptand) om te soek na wee
waarlangs die bespoediging van bogenoemde
proses gedoen kan word.

3. ~n die fig hiervan oordeel die Sinode dat die N G
Sendingkerk se aanvaarding van die Beihar-be
lydenis as ‘n vierde belydenisskrif, horn nie in
houdelik op ‘n ander belydenisgrondslag as die N G
Kerk plaas nie, en dat dit daarom nie as ‘n onoor
kometike struikeibtok op die weg van kerklike een
wording beskou moet word nie.

Die Sinode vofstaan met die aanbeveting van die
Kommissie van Getuienis op bt 117 p 38.2.2 en 38.2.3.
ni: Die Wes-Kaapse Sinode van 1983 het die vot
gende best uit i v m die werk in Frankryk geneem

-

-

4. Die Sinode besluit om hierdie standpunt deur die
Moderamen aan die ASK deur te gee met die oog op
die voortgaande gesprek rondom kerk-eenheid.
5. Die Sinode versoek ringe en kerkrade om lidmate
op die hoogte te bring met die inhoud van die Bethar
Betydenis.
T4.2 HANDELINGE bt 118, 119

HANDELINGE bI 89
4. Evangeliebediening in Frankryk (S)

-

“Die N G Kerk as tnstituut kan baie moeitik ‘n arbeids
projek in Frankryk foods. Die kerk word opgeroep
om intensief en deurfopend vir die kerk in Frankryk en
die uitbreiding van die Koninkryk van God atdaar te
bid.” (H81, Pt 13.7)
AGENDA bt 167 T1.1 HANDELtNGE bt 1,82
5. Frekwensie van vergaderings van sinodale
kommissies (SIR)

2. Teotogiese Seminarium Decollgny (S)

Met die goedkeuring van die aanbeveiing is Al 4 punt
3.26.1 ook (btadsy 100) afgehandet. Hierdie be
woording vervang ook K 0 Bepating 35.3.2.6

Die Sinode bestuit

Die Sinode besluit:

om kondonasie te verteen vir die optrede van die
Kommissie van Toesig en Kontrote om die
toegekende bedrag tot by die sinodesitting konstant
te hou in ptaas van op ‘n glyskaal te verminder;

1. dat die kommissies wat op ringsbasis saamgestet
word, drie keer in die reses sat vergader. tndien
noodsaaktik, mag meer vergaderings gehou word
met die vertof van die Moderamen;

om sy dankbaarheid te boekstaaf:

2. dat die eerste vergadering onmiddetlik ná die Sinode sat wees ten einde te konstitueer en te beptan;

vir die werk wat oor baie jare aan die Seminarium
deur toegewyde dosente onder die seënende hand
van die Here verrig is;
vir die voorreg van die NG Kerk in SA om, tot die end,
by die werk betrokke te kon wees.
AGENDA b1138 HANDELINGE b191
3. Eenwording (5)
Die Sinode:
1. Herbevestig sy vorige bestuit: “Die Sinode spreek
horn uit ten gunste van een kerkverband vir die N G

3. dat die kommissies wat nie ringsgewys saamge
stet word nie, stegs vergader wanneer dit werktik
noodsaaktik is;
4. dat uitvoerende komitees en/of dagbesture dit sat
oorweeg om tetefoonvergaderings te hou wanneer
die saketys kort is;
5. dat sekretarisse of verteenwoordigers van kom
missies in die jare waarin die Sinodate Kommissie nie
vergader nie, die ring of kommissie van die ring kan
besoek om te motiveer en intigting oor te dra.
AGENDA bt 133 T1.2 HANDELINGE bt 85
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6. Gemeentebediening. Funksionering kommis
sie (S)
Die Sinode besluit

die wyse waarop hierdie saamwerk-strukture kan
oorgaan tot die vereniging van gemeentes in dieseif
de ring, en ringe kan oorgaan tot vereniging in een Sinode

Daar word afgewyk van die besluit van die Algemene
Sinode nI dat die Kommissie vir Gemeentebediening
‘n volwaardige kommissie sal wees.

die wyse waarop die Farnilie van Ned Geref Kerke
(ookdie buitelandse lede van die familie) in eenvere
nigde Sinode kan verenig;

Die Kommissie vir Gerneentebediening

versoek die moderamen om voortdurend inligting
deur te gee oor die verloop van die gesprek oor kerk.
eenheid, o m deur konferensies en inligtingsvergade
rings en wenke deur te gee aan gemeentes en ringe;

-

funksioneer as ‘n kommissie vir die SGK;
benoem subkommissies vir Erediens en huweliksbe
diening.
AGENDA bI 108 T1.1 HANDELINGE bI 81
7. Herstel van status (S)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ‘n
groter diskresie aan sinodes toe te staan ten opsigte
van die aanhoor ter vergadering’ van persone wat
aansoek doen om herstel van status.
HANDELINGE bI 88
8. Hondewedrenne (s)
Die Sinode het kennis geneem van ‘n berig in ‘n
plaaslike koerant (19.10.1991) waarin aangekondig
word dat die instelling van hondewedrenne oorweeg
word deur die Uitvoerende Komitee van Kaapland.
Die Sinode (verteenwoordigend van 241 gemeentes
van die Ned Geref Kerk) spreek horn ten sterkste teen
die voorneme uit en doen ‘n beroep op die beherende
instansies om dit nie te wettig nie.

aanvaar die aanbeveling van die Kommissie vir Beplanning van die Ned Geref Kerkiamilie (par 3, p 91)
asook 50.2, p 122 wat soos voig lui:
Die volgende riglyne word aan ringe en gemeentes
deurgegee vir oorweging en as vertrekpunte
* Gesamentlike gesprekke op rings- en kerkraads
vlak om plaaslike behoeftes te identifiseer.
* Leraarsbyeenkomste kan deur ringe gereël word
vir bespreking van aktuele sake, by rnedeleraarskap,
preekbeplanning, huweliksverryking, jeugbediening,
ens.
* Skolingskursusse vir kerkraadslede en diens-wer
kers kan so gereel word dat wedersyds hulp verleen
word.
* Samewerking t o v fisiese beplanning en finansiële
behoeftes.
* Gesamentlike vergaderings van ringe en kerkrade;

HANDELINGE b177

besluit om tydens die sitting ruim geleentheid te bied
vir bespreking oor die sake in punt 2.5 en besluit dat
wenke wat uit die bespreking voortvloei deur die
Moderamen opgeneem sal word met die oog op ver
dere bespreking oor kerkeenheid.

9. Kerkeenheid

AGENDA bl 128 T4.3 HANDELINGE bI 88, 89

Die hele aangeleentheid word aan die nuwe Mode
ramen opgedra vir verdere hantering.

(S)

Die Sinode

10. Media

onderskryf die reeHng dat amptelike gesprekke oor
kerkeenheid in die sinodale gebied met lede van die
Familie van Ned Geref Kerke deur die Moderamen
gevoer word;

Die Sinode betuig sy dank aan die media wat na die
beste van ons wete in beriggewing die verrigtinge van
die vergadering objektief en ewewigtig gerapporteer
het.

neem met dankbaarheid kennis van die vordering wat
deur die ASK gemaak is in verband met die voorge
stelde model vir een kerkverband binne die familie
van Ned Geref Kerke;

HANDELINGE bI 120

oordeel dat die saak van kerkeenheid bevorder kan
word deur ‘n voortgaande gesprek oor die volgende
sake:
moontlike saamwerk-strukture tussen gemeentes,
ringe en sinodes
-

11. Advertensie: Phone Media (S)
Die Sinode:
1. spreek sy teleurstelling uit oor die inhoud en plas
ing van die Phone Media-advertensie in die verskil
lende media;
2. doen ‘n beroep op die media om positief mee te
werk aan die beskerming en vorming van gesonde

3
persoonlike en. gemeenskapswaardes.
HANDELINGE bI 108, 109
12. Portugese bediening
Die Sinode besluit:

1. die gemeentelike bydrae per lidmaat duidélik gevra
word asook
2. die persentasie bydraes vir sending en evangeli
sasie in verhouding tot die totale inkomste van die ge
meente/ring.

Die SGK kry opdrag om

3. Die terminologie so verander sal word dat kerkrade
die bydraes nie as ‘n AANSLAG sal sien nie, maar as
‘n voorreg om deel te kan he aan die koms van die
Koninkryk van God.

Met die Sinodale Regskommissie en die Kommissie
van Toesig en Kontrole in gesprek te tree oor die
moontlikheid dat werk onder die Portugese d m v ‘n
tentmakerpredikant bedien kan word.

Die Sinode besluit om hierdie beskrywingspunte na
die Kommissie vir die Rekenarisering van ringsvorms
vir gunstige oorweging te verwys.

AGENDA bI 109 T1.1 HANDELINGE b181

AGENDA bI 178 T1.1 HANDELINGE bI 82

13. Proponente, Ooraanbod van (K/R)

15. Sinode-Suidkaapstreek (S)

Die Sinode besluit dat gemeentes en ringe versoek
word om aan hierdie saak aandag te gee.

Die Sinode besluit dat ‘n kommissie met verteen
woordiging van die betrokke ringe deur die Moder
amen benoem word om ‘n deeglike ondersoek te
doen na die moontlikheid van ‘n eie sinodale gebied
vir die Suidkaapstreek. Terugrapport met aanbeve
lings moet aan die volgende sinode (1995) gedoen
word.

Proponente
Die Sinode besluit dat ringe versoek word om aan
proponente wat binne hulle ring woon, en op beroepe
wag, aandag te skenk.
AGENDA bull

HANDELINGE b132

14 Ringsvorms (Sending en Evangelisasie) (S)
85.1
Die Sinode besluit dat op die ringsvorms die item “vo
rige boekjaar” so geInterpreteer word dat dit die vo
rige boekjaar is waarvan verslag gedoen is (veral in
die jaar ná die Sinode), behalwe ten opsigte van die
finansies.
Die Sinode besluit dat die vrae oor skakeling in die
N G Kerkfamilie nie by die vorm vir sending tuishoort
nie, wys op die duplisering van die vrae oor kerklike
skakeling en verhoudinge op die vorms vir sending
en leer en aktuele sake, en versoek die toepaslike
kommissie om in oorleg met die SSK uitsluitsel oor
die toepaslike plek van die vrae te kry en op die nuwe
ringsvorms aan te bring.
85.2
Die Sinode gee opdrag aan sy kommissie vir rings
vorms dat die tienpunt-skaal, waar moontlik, gebruik
sal word vir die gee van antwoorde in plaas van net
‘n “ja” of ‘n “nee”.
B5.3
Die Sinode besluit
Die kommissie vir ringsvorms word versoek om die
ringsvorm sodanig op te stel dat
-

T1.3 HANDELINGE bI 86
16. Spesiale Ringsveraderings voor Sinode ver
gaderings (SIR)
Die Sinode meen dat die stelsel om ringe vooraf die
geleentheid te gee om tydens spesiale vergaderings
die kommissieverslae te behandel, in die Hg van die
praktiese ondervinding in 1991 ver~yn en verbeter kan
word, en besluit dat dit voortgesit moet word.
AGENDA bl88 HANDELINGE b127
17. Vredesgesprekke (S)
Die Sinode is hoogs besorg oor die uiters plofbare
toestand waarin ons land tans verkeer.
Dit is die Sinode se oortuiging dat hierdie toestand
slegs die hoof gebied kan word deur die werking van
die andersoortige waardes van die Koninkryk van
God, soos dit veral in die Bergrede van Christus (Matt
5-7) tot uitdrukking kom. Hierdie koninkryk word ge
dien deur te gee, deur vergewensgesindheid, barm
hartigheid en selfverloening en nie deur vergelding en
selfhandhawing nie.
Daarom rig die Sinode ‘n pleidooi tot lidmate, sowel
as tot alle Christene in ons land, om te alle tye, maar
veral wanneer hulle met vredesgesprekke gemoeid
is, die waardes van die koninkryk van God te open
baar.
HANDELINGE bI 77
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ARGIEF

sorginrigtings vir Geestesvertraagde voiwassenes in
ons kerk in ons sinodale gebied onder die ringe indee! vir belangstelllng en tinansiële steun.

18 Rekenarisering (5)
Die Sinode gee aan die Ad hoc-kommissie vir Rekenarisering opdrag am:

1. Kerkrade van riglyne in verband met rekenarisering te voorsien, en
2. ondersoek te doen na die moonthikheid am ‘n
doop- en Iidmaatregister te ontwerp waarop rekenaaruitdrukke in die toekoms gemaak kan word.
AGENDA bI 170 T1.2 HANDELINGE bI 85
19. Argief Tydeilke
*

~0S

(5)

Die Sinode keur dit in beginsel goed dat ‘n tydelike
pos geskep word. Die Sinode verwys die aange
leentheid vir finahisering na die Sinodale Argiefkommissie en die Kommissie vir Toesig en Kontrole.

AGENDA bi 23 HANDELINGE bI 71

22. Barmhartigheidsdiens oar grense heen. Rig~
lyne (5)
In die hg van die oproep in Kerk en Samehewing par
161 en 265, ‘dat die kerk behoort voort te gaan om
doeltreffender kanale en strukture vir ‘n sendingge
rigte diakonaat en ‘n barmhartigheidsdiens oar
grense heen te ontwikkel”, versoek die Sinode die
Kommissie vir Diens van Barmhartigheid om riglyne
op te stel oar hoe ringe en gemeentes in die praktyk
daaraan uitvoering kan gee.
HANDELINGE bI 76
123 BeheerraadsamesteHing navrae (S)

AGENDA BL 11 T2.2 HANDELINGE bI 109

Die Sinode ondersteun die versoek dat billike navrae
ocr die samestellings van kommissies en beheerrade
beantwoord word.

DIENS VAN BARMHJARTIGHEID

HANDELINGE bI 82

20. Aanmeldingsbeleid (S)
5.2.3.2 Die Sinode dra cut aan die SKDB op om in
samewerking met die Sinodale Regskommissie:

24. Buitengewone Hulpfonds (5)
Die Sinode keur die hantering van die Buitengewone
Huhpfonds deur die SKDB goed.
AGENDA bI 19 HANDELINGE bI 70

5.2.3.2.1 Op die uitbreiding van die missie en die her
registrasie van die GHBM in te gaan;
5.2.3.2.2 In hg van die Righyne van die AKDB en die
staatsbeheid ‘n handleiding daar te stel vir die
strukturering en koordinering van ons barmhartigheidsdienslewering;
5.2.3 Die resultate van 5.2.3.2.1 en 5.2.3.2.2 aan die
Sinodale Kommissie of Moderamen vir finale goed
keuring voor te lé wanneer daar duidehikheid oar die
Welsynsstrategie en beheid van die staat verkry is,
met verslag aan die vohgende Sinode (VgI 5.1.3.3
hierbo);

25. CAD (S/K)
Die Sinode handhaaf die spesiale kohlekte vir Ramot.
Die Sinode keur dit goed dat die CAD-organiseerder
donasies en bydraes by kerkhike instansies mag vra
vir oorbetahing aan die SKDB vir gebruik deur die
CAD.
Die Sinode versoek kerkrade am die maandblad
Saamstaan onder die aandag van gemeentelede te
bring.
AGENDA bI 22 HANDEL! NGE bI 70, 71

Die Sinode neem net kennis van die aanmehdingsbe
leid en inkorporeer die aangeleentheid in die opdrag
aan die SKDB en Permanente Regskommissie sacs
gestel in 5.2.3.2 hierbo vir verwerking en opname.

26. Boek: Die Diens van Barmhailigheid en die
Ned Geref Kerk (5)

AGENDA bI 33 HANDELINGE bh 76

Die Algemene Sinode het oar hierdie boek onder andere sacs vohg besluit: (AS 1990 Notule bI 681 par
13.1.1.3)

21. Alta du Toit/Ehjada skool (SIR/K)
Die Sinode behou die sinodale kohhekte vir die Alta du
Toit/EIjada -skohe.
Die Sinode behou die spesiahe kohhekte vir die Ahta du
Tait/Ehjada -Nasorginrigtings.
Die Sinode keur dit goed dat die SKDB die twee Na-

“Die Algemene Sinode versoek die sinodes dat hub
SKDB’s die pubhikasie sal gebruik in hulle dienshewer
ing en am voartgaande kammentaar aan die AKDB te
hewer vir oorweging by enige moonthike verdere uit
gawes.”
Die Sinode voldoen aan die versoek van die Algemene Sinade soos versoek in 5.4.2 en dra die uit

5
voering daarvan aan die SKDB op.
AGENDA b131 HANDELINGE bl75
27. Dienssentrums vir Bejaardes (S)
Die Sinode neem met goedkeuring kennis van die
Dienssentrums vir Bejaardes wat ontstaan het en dra
die verdere ontwikkeHng daarvan aan die SKDB in
oorleg met kerkrade en ringe op.
AGENDA bI 24 HANDELINGE bI 72
28. Werkseminare i v m ekonomiese tendense
(S)
Die Sinode betuig sy waardering vir die voordrag van
prof Willie Esterhuyse tydens ‘n inligtingsbyeenkoms
op 18 Oktober 1991 t o v die ekonomiese vooruitsigte
vir ons land.
Die Sinode versoek SKLAS en SGK om werksemi
nare in die sinodale gebied te reel om:
die implikasies van die verwagte ekonomiese tendense vir die kerk uit te werk;
die roeping van die kerk t o v die uitdagings wat vir
die samelewing voorlê, te bedink en ‘n strategie vir
gemeentes te formuleer.
HANDELINGE b176
29. Ertlatings (K)
Die Sinode versoek kerkrade en gemeentes om, in
die hg van moontlike verminderde staatsubsidies in
die toekoms, hidmate aan te spoor om erfiatings te
oorweeg vir die kerk se barmhartigheidswerk.

5.2.3.2.2 In hg van die Righyne van die AKDB en die
staatsbeheid ‘n handleiding daar te stel vir die
strukturering en koordinering van ons barmhartig
heidsdienslewering;
Die resultate van 5.2.3.2.1 en 5.2.3.2.2 aan die Sino
dale Kommissie of Moderamen vir finale goedkeuring
voor te he wanneer daar duidelikheid oor die Welsyns
strategie en beleid van die staat verkry is, met verslag
aan die volgende Sinode (VgI beshuit oor Staat: Wet
synsbeleid);
Die Sinode besluit om die status quo te handhaaf totdat die finale goedkeuring waarna in 5.2.3.2.3 verwys
word, verkry is en versoek die SKDB om in die gees
van die beshuit van die Sinode van 1987 (Notule bI
H83 par 2.1.5.2.3) die nodige maatreëls te tref dat
diens van ‘n hoe gehalte gehewer word en die kerk nie
in verleentheid gebring word nie.
AGENDA bI 30 HANDELINGE bb 74
32 HospitaaNeraars (S)
Die Sinode besluit soos volg:
Dat die opdrag aan hospitaalheraars herdefinieer mag
word om by die veranderende omstandighede aan te
pas deur die volgende werks-omskrywing as riglyn te
aanvaar:
Dat die ideaah van effektiewe en omvattende pasto
rale hulp aan pasiënte en famiNe in nood of krisis as
hoogste prioriteit nagestreef word.
Dat van hospitaahheraars verwag word om pasiënte
wat die grootste behoefte aan sy klinies pastorale
aandag het, pastoraal te versorg.

AGENDA bI 19 HANDELINGE bI 69

Dat pastorale huhpwerkers opgelei en aangewend
word vir roetinebesoeke.

30. Finansiële hulp binne Ringsverband (K)

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

Die Sinode moedig gemeentes aan om binne dieseif
de ring mekaar finansleel te help of ook oor rings
grense soos die behoefte mag bestaan.
AGENDA bI 19 HANDELINGE bI 70
31. Goeie Hoop- Behuisingsmaatskappy (5)
Die Sinode keur dit in beginsel goed dat ons huidige
Artikel 21 Maatskappy, die Goele Hoop-Behuisings
maatskappy, se missie en benaming sodanig uitge
brei en verander mag word sodat dit as promotorhig
gaam die barmhartigheidsdienste waarvoor statutêre
registrasie nodig is, kan behartig.
Die Sinode dra dit aan die SKDB op om in samewerk
ing met die Sinodahe Regskommissie:
5.2.3.2.1 Op die uitbreiding van die missie en die her
registrasie van die GHBM in te gaan;

Dat die hospitaabheraar by mubtiprofessionele spanne,
wat binne die bepaalde konteks funksioneel is, of
waar dit versoek word, betrokke mag wees.
Dat die ekumeniese aard van die hospitaalpastoraat
in beginseh erken word.
Dat die inskakehing van die hospitaal-Ieraars by pas
torahe departemente in hospitale in beginsel aanvaar
word.
Dat daar voortgegaan word om in samewerking met
die Universiteit van Stehlenbosch klinies pastorahe op
heiding aan te bled.
Dat in beginsel aanvaar word dat navorsing in die ku
niese pastoraat noodsaakhik is vir effektiewe pasto
raat verah in mediese span-verband.
Dat die betrokkenheid van die hospitaahleraar by die
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opleiding van die mediese en mediese hulpprofes-.
sies wensHk is vir die omvattende versorging van die
siek lid maat.
Die Sinode versoek die SKDB om in die gees van die
Sinodebesfuit van 1987 (H 142-77.4) en inhigvanver
anderde omstandighede voort te gaan met besinning
oor hoe die bestaande poste in die beste belang van
die kerk in die hele sinodale gebied aangewend moet
word en die nodige te doen.

36. Kinderhuispersoneel. Rig lyne vir ondersoek

t a v (S)

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

33. Kanselruiling SKDB en Getuienis (R/S)

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

Die Sinode wysig die besluit sodat dit lees:

AGENDA bI 32 HANDELINGE bI 75, 76

1. Dat die verpligte kanseiruiling verval;

37 Korrektiewe Dienste (S)

2. dat Sondae vir die Diens van Barmhartigheid en
Getuienis deur die ring bepaal sal word by welke ge
leentheid die saak van Diens van Barmhartigheid en
Getuienis in die prediking beklemtoon sal word;

Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in Suid-Afrika:

AGENDA bI 26 HANDELINGE bI 72, 73

3. dat bogenoemde verwys word na die Sinodale
Regskommissie ten einde die betrokke Bepalinge en
Reglemente dienooreenkomstig te wysig.
AGENDA b1169 T1.2 HANDELINGE b183
34. Kerkhuise (S/K)
Die Sinode kontinueer die bydrae tot rente en kapi
taaldelging van die verbandlening van Kerkhuis Daan
du Toit uit die rente-opbrengs van die Volkshospitaal
Trust. (S)
Die Sinode versoek kerkrade om die fasiliteite van die
kerkhuise pertinent onder die aandag van gemeen
telede te bring. (K)

1. Betuig sy opregte dank teenoor die Departement
van Korrektiewe Dienste vir die talle geleent-hede wat
aan die kerk gebied word om sy lidmatewat in die ge
vangenis is, godsdienstig te versorg.
2. Betuig verder sy opregte dank teenoor al sy predi
kante en lidmate wat as godsdienswerkers, toege
wyd en onvermoeid en baie keer sonder enige erken
ning, gevangenes pastoraal begelei en hulle geeste
like hell bevorder.
3. Verklaar sy bereidwilligheid om aktief betrokke te
raak by die Departement van Korrektiewe Dienste se
nuwe aksie “korrektiewe toesig”.
HANDELINGE bl73

38. Gemeente-ondersteuningsfonds. KoNekte
(K)

Die Sinode versoek kerkrade om finansiële bystand,
aan behoeftige lidmate wat van die kerkhuisfasiliteite
gebruik maak, te verleen wanneer dit nodig word.
(K)

Die Sinodeversoek kerkrade om die sinodale kollekte
vir die Gemeente-Ondersteuningstonds ruim te
steun.

AGENDA bI 23 HANDELINGE bl 71

AGENDA bll9 HANDELINGE bl69,70

35. Kerklike hulpbetoori (S)

39. Toerusting inrigtingspersoneel (S)

Die Sinode besluit dat interkerklike hulpverlening nie
die werksterrein van die SKDB is nie, maar wel van ‘n
skakelkommissie of die KoOrdinerende Kommissie
vir Gemeentebediening op gemeentelike, rings- en si
nodale vlak.

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

Die Sinode
1. neem kennis van die beskrywingspunt.
2. verwys dit na SKDB en SGK vir voorlegging aan
die AKDB en AKSE wat daarmee besig is.
T1.3

HANDELINGE bI 86

AGENDA bl2O HANDELINGE bl7O
40. Jan KrieWnstituut (S/K)
Die Sinode neem met waardering kennis van die pos
van Direkteur van Ontwikkeling van die Jan Kriel-ln
stituut en spreek sy seen uit oor die werksaamhede
van ds F J Cillie in belang van die lnstituut. (S)
Die Sinode neem kennis dat daar wan-opvattings oor
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45. Pionierskool (S)

epilepsie bestaan wat aanleiding gee tot die stigma
tisering van die gestremdheid en gevolgilke benade
Nng van die betrokke kinders. Die Sinode versoek
predikante in die sinodale gebied om in oorleg met
die skoolhoof en/of DVO van Jan Krielskool die regte
perspektief aan gemeentelede deur te gee. (K)

Die Sinode ondersteun die vertoë van sy Kommissie
en die Federasie van Bestuursliggame om die
toenemende kompleksiteit van die Pionierskool in ag
te neem by personeeltoekennings.

AGENDA bI 29 HANDELINGE bI 74

AGENDA bl28 HANDELINGE b173

41. Kinderhuise (S/A)

46. Polikliniekreserwe (S)

Die Sinode handhaaf die besluit dat die SKDB die vier
Kinderhuise van ons Kerk in ons sinodale gebied
onder die ringe indeel vir belangstelling en finansiële
steun.

Die Sinode neem met goedkeuring kennis van die op
trede van die SKDB en dra die kontinuering van die
diens aan die SKDB op soos wat die foncise vanuit die
Polikliniekreserwe dit toelaat.

AGENDA bl21 HANDELINGE bl7O

AGENDA bI 25 HANDELINGE bI 72

42. Magdalenahuis (K)

47. Rentmeesterskap (S)

Die Sinode handhaaf die sinodale kollekte vir Mag
dalenahuis.

5.3.1.1 Finansiële verantwoordelikhetd
geneem.

AGENDA bI 22 HANDELINGE bI 71

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

43. Hulp aan Oos-Kaap
Die Sinode keur die mosie goed nadat dit soos voig
gewysig en uitgebrei is:
Die Sinode het kennis geneem van die noodtoestand
in sommige distrikte in Oos-Kaapland as gevoig van
‘n langdurige droogte. Ten einde op ‘n konkrete
wyse ons meelewing te toon en in ‘n poging om die
noodtoestand van veral lidmate van die Ned Geref
Gemeentes te help verlig, dra die Sinode dit op aan
die SKDB:
1. Om gemeentes te versoek om verkieslik voor die
einde van November 1991, ‘n spesiale kollekte en/of
insameling te hou vir Noodleniging in Qos-Kaap;
2. Cm die gelde wat so ingesamel word na die kan
toor van die SKDB te stuur wat dit, in oorleg met die
Saakgelastigde, oorbetaal aan die Saakgelastigde
van die Sinode van Qos-Kaap;
3. Cm beskikbare informasie aan gemeentes oor te
dra ten einde die haglikheid van die nood te beklem
toon.
HANDELINGE bl 113
44 Paarlskool (K)
Die Sinode behou die sinodale kollekte vir die Paarl
skool.
Die Sinode herhaal sy versoek aan kerkrade naamlik
om die name van serebraalgestremde volwassenes
wat inrigtingversorging verlang aan die Hoof van die
Paarlskool te stuur.
AGENDA bl 22 HANDELINGE bl 71

-

Kennis

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

-

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

-

-

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

-

*

gemeenskap die vrywillige organisasie;

*

staat (Rom 13:4, 6)

-

5.3.1.2 Finansiëte teenprestasie- Kennis geneem
Die Algemene Sinode aanvaar dat vir enige diens
spontaan en vrywillig ‘n dankbaarheidsbydrae ont
yang mag word. Leiding of advies mag aan diegene
wat dienste ontvang en ‘n bydrae wil maak, gegee
word deur by inligting te verstrek oor wat die totale
barmhartigheidsdienste die kerk kos en/of wat die be
sondere diens wat die lid ontvang het, kos.
Dienste waarvoor ‘n finansiële teenprestasie verwag
kan word, kan moeilik gedefinieer word, maar dit
word geadviseer dat die volgende as leidraad kan
dien, te wete dienste
wat normaatweg ook elders teen ‘n (vaste) tarief
gelewer word;
* wat deur verbruikers aangevra word;
*

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

gebruik word nie, omdat dit as te moeilik ervaar word.

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

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

*

5.3.1.3 Rentmeesterskap Kennis geneem
-

Die Algemene Sinode het besluit dat die nakoming
van die kerk se aandeel aan die finansiële verant
woordelikheid vir die dienste langs die weg van ‘n be
sondere rentmeesterskap gevind moet word en be
sondere aandag moet aan die effektiewe fondse-aan
wending gegee word. Offervaardige liefde bly egter
die basiese bron wat by wyse van ‘n gesonde rent
meesterskap ontwikkel moet word. Daar moet der
haiwe langs die hele linie van staat, gemeenskap,
kerk, gesin en individu socianig versiag gedoen word
dat offervaardige Iiefde bevorder word.
Die Sinode vereenselwig horn in beginsel met
5.3.1.1 tot 5.3.1.3 hierbo.
Die Sinode versoek die SKD8 om hierdie riglyne wat
reeds tot ‘n hoe mate gevoig word in samewerking
met die verskillende beheerrade, kerkvergaderinge
en die staat uit te bou sodat ons barmhartigheids
dienslewering goed sal verloop.
AGENDA bl3l HaNDELINGE bl75
48. Staat: Welsynsbeleid (S)
Die Sinode versoek die SKDB om op die hoogte te bly
van die besinninge oor die welsynsbeleid en strategie
van die staat en om waar moontlik, in oorleg met die
AKDB, insette te maak en die nodige aanpassinge te
maak sonder prysgawe van die kerklike identiteit van
ons barmhartigheidsdienste.
AGENDA bI 30 HANDELINGE bI 74.

AGENDA bl36 HANDELINGE bl47
51. Kerklied. Nuwe (S/K)
Die Sinode versoek orreliste, kerkmusici, predikante
en ander kundiges om ‘n daadwerklike poging aan te
wend om met mekaar in gesprek te tree oor die daar
stel van ‘n nuwe kerklied wat ons huidige liedereskat
sal uitbrei en verryk.
HANDELINGE bI 47
52. Kerklied Konferensie (S)
Die Sinode gee dit ter oorweging aan die volgende
Kommissie van Orde om tydens die volgende Si
nodesitting een aand ‘n konferensie te hou oor die
eEredieris en dan in besonder die kerklied.
HANDELINGE bI 47
53. Kerksang en musiek (KIR)
Die Sinode versoek:
Kerkrade om spesiale pogings aan te wend om ken
nis van en liefde vir die kerklied in besonder by die
jeug, aan te moedig, veral met die oog op die behoud
van die kerklied binne en buite die erediens; (K)
prof G G Cillie, mnr H P van der Westhuizen en ds
K B Gericke om ‘n Kerksangfees te inisieër in die si
nodale gebied (Verslag punt IS);

EREDIENS

ringe se subkommissies vir die erediens om in hulle
eie gebied inisiatief te neem vir die reel van sodanige
feeste. (R)

49. Kerklled. Reel van gespreksgeleentheid (S)

AGENDA bl35 HANDELINGE bl46

Die Sinocie besluit:

54. Liedere minder formeel (S)

Dat die Eredienskommissie opdrag kry om so gou as
moontlik ‘n gespreksgeleentheid te reel waarby alle
belanghebbendes, insluitende die jeug self, inspraak
sal he. Die doel van die geleent-heid sal wees om te
besin oor hoe die probleem bevredigend opgelos
kan word dat aan almal se sangbehoeftes voldoen sal
word in die erediens.

Die Sinode besluit om die Algemene Kommissie vir
die Erecliens te versoek dat oorweging daaraan ge
skenk word dat bundels met minder formele liedere
(by die Jeugsangbundel) deur die kerklike uitgewers
behartig word, deur wie die teologiese keuring ook
normaalweg gedoen word soos in die geval van
ander geestelike publikasies.

HANDELINGE bI 47

AGENDA bll7O T1.2 HANDELINGE b184

50. Kerkliedere. Onsingbare (SIR)

55. Orreliste (K)

Die Sinode versoek ringe se subkommissies vir die
erediens om ‘n ondersoek in die ring te doen en ‘n lys
saam te stel van liedere uit die Gesangeboek, die
Jeugsangbundel en Sing Onder Mekaar wat glad nie

Die Sinode

-

-

Betuig sy dank en waardering teenoor die orreliste
van ons kerk vir die professionele wyse en toewyding

9
waarmee hulle hul taak verrig.

NGKA.

Versoekleraarsombeslagtegeeaangesondespanwerk tussen liturg en orrelis deur eredienste in same
werking met hul orreliste te beplan.

AGENDA bI 90 T2.2 HANDELINGE bI 109,110

Psalms en Gesange

Formule

Versoek leraars ernstig orn met skoolhoofde in gesprek te tree oor die noodsaaklikheid om ons Psalms
en Gesange tot hul reg in die skoolprogram te laat
kom.

Veranderinge reeds geImplementeer

HANDELINGE bI 46,

Vanaf 1990-03-01 geld die volgende reeling ten op
sigte van finansiële ondersteuning van finansieel ster
ker gemeentes aan finansieel swakker gemeentes:

FINANSIES/FONDSE

60. Eweredige bydraes (S)

Die kommissie het voortdurend aandag aan nood
saaklike veranderinge aan die formule gegee.

56. Bydrae Algemene Bedieningslonds (K)

Dat korting teen een punt vir elke R1 000 aan die
skenlçer-gemeente gegee sal word;

Kerkrade word versoek om dit te oorweeg om R2 per
Ndmaat per jaar aan die Algemene Bedieningsfonds
te skenk.

Dat die skenking nie by die ontvanger-gemeente in
berekening gebring sal word by die bepaling van die
aanslag vir eweredige bydraes nie;

AGENDA bI 111 T2.2 HANDELINGE bI 110

Dat sodanige skenkings nie by die ontvanger-ge
meente in berekening gebring sal word om korting te
genereer nie (by korting vir skuiddelging);

57. Begroting 1991/92 (S)
Die Sinode:
Vereenselwig horn met die begroting van 1991/92.
(Bylae 1, bI 157);

Dat korting vir die skenker-gemeente slegs toege
staan sal word as die hulpverlening ‘n ringsonder
fleming is of op ringsaanbeveling geskied en binne
die sinodale gebied aangewend word;

Dra dit aan die Sinodale Fondsekommissie op om die
begrotings in die reses op te stel met inagneming van
besluite van die Sinode oor inkorting of uitbreiding
van werksaamhede en uitgawes.

Dat die ring die Kerkkantoor in kennis moet stel van
sodanige besluit om betrokke te raak by ‘n gemeente
of gemeentes wat finansieel swaar kry.

AGENDA bI 157 HANDELINGE bl 93

Vanaf 1992-03-01 tree ondergenoemdeveranderinge
in werking. (Die nommers verwys na die nommers
van die forrnule:)

58. Dr J C Coetzee Trust (S)

Die Sinode:
aanvaar met groot dankbaarheid die jaarlikse ruim
toekenning uit die Dr J C Coetzee Trust;

-

-

dra dit aan die Komrnissie van Toesig en Kontrole op
om die toekennings volgens die huidige formule aan
te wend;

59. Sinodale Kollekte Decoligny (S/K)
Die Sinode bewillig jaarliks RiO 000 vir beurslenings
vir studente van die NG Kerk in Afrika, streeksinode
Kaapland.
Die Sinode behou die Sinoclale Kollekte vir Decoligny
en verander dit na Sinodale Kollekte Beursfonds

By 1.5 Bevestigde Predikante
1.5.1 Eerste Predikant 2,0 verhoog na 4,0
1.5.2 Vir elke verdere predikant
Jaar waarin pos vir eerste keer geskep en gevul is:
15,0 verhoog na 20,0
Jaar daarop: 8 verhoog na 10
Daarna:
3 verhoog na 6

-

magtig die kommissie om na gelang van omstandighede die formule te wysig met verslag aan die Sinodale Fondse Kommissie en die Sinode.
AGENDA bI 140 T2.2 HANDELINGE bl 92

By 1.4 Bates
Vaste eiendom: R50 000 verhoog na R75 000
Beleggings:
R 7000 verhoog na RiO 000

-

-

1.5.3 Hulpleraars: Vir elke voile drie maande diens
per prediker:
0,25 verhoog na 0,5
-

By 1.8 Minus punte
1.8.10 Basiese korting: R 7000 verhoog na R 10000
1.8.11 Spesiale korting:R 5 000 verhoog na R 7000
R70 000 verhoog na R100 000
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AGENDA bI 140 HANDELINGE bI 92, 93

die kontinuering van die pos is onderhewig aan die
voorwaarde dat die ander PSD poste in spesiale
ampsdiens onder beheer van die Getuieniskommis
sie, nie noodwendig in die reses gevul sal word nie.

61. Eweredige Bydraes

AGENDA bI 109 T2,2 HANDELINGE bl 110

Die Sinode gee opdrag aan die SFK

65. Gemeente-OndersteuningsfOfldS (S)

1. om in die reses ondersoek in te stel na moontlike
verbeteringe in die formule van eweredige bydraes
ten einde elemente, wat onbillike bevoordeling of be
nadeling veroorsaak, so ver moontlik uit te skakel;

Die Sinode begroot addisioneel tot die sinodale kol
lekte vir die Gemeente-Ondersteuningsfonds, die bedrag van R30 000.

Die Sinode keur die veranderinge hierbo goed.

AGENDA bl 19 T2.2 HANDELINGE bl 109
2. om versiag te doen aan die Sinodale Kommissie,
aan wie vol mag gegee word om die voorgestelde ver
anderinge te evalueer en indien dit goedgekeur word,
onverwyld te implementeer.

66. IKOO (S)

AGENDA bI 171 T2.2 HANDELINGE bI 111

Die Sinode keur die jaarlikse pro rata-byd rae van hier
die Sinode vir die werksaamhede van die IKOO goed.
(Tans Ri 745 sedert 1986>.

62. Eweredige bydraes uitstaande (SIR)

AGENDA bI 55 T2.2 HANDELINGE bI 109

Die Sinode:

67. Kaapse Mediese Plan (S/K)

neem kennis dat in ooreenstemming met Reglement
9 Artikel 4.5.6.11 daar slegs twee gemeentes, t w N
G Kerk Tafelberg en N G Kerk St Stephens, is wat uit
staande eweredige verpligtinge het t o v die boekjaar
1990/91;

Die Sinode:

-

besluit data g v die finansiële posisie van hierdie twee
gemeentes, bg. Artikel nie toegepas word nie;
dra dit aan twee lede van die SFK, di C W Alheit en H
J Vorster, op om saam met die RFK met die bg twee
kerkrade in gesprek te tree, met verslag aan die Kom
missie van Toesig en Kontrole.
T2.2: 2.11.2 HANDELINGE bI 93

betuig sy dank teenoor die groot getal predikante en
amptenare wat, in gehoorsaamheid aan die besluit
van die 1987 Sinode, lid van die Kaapse Med iese Plan
geword het;
betuig sy dank teenoor die Kaapse Mediese Plan vir
die uitstekende dienste wat hul lewer;
doen ‘n ernstige beroep op lede om versigtig en oor
deelkundig van mediese dienste gebruik te maak ten
einde onnodige kostes te vermy;
herinner lede dat hulle lidmaatskap ‘n diensvoor
waarde is wat nie eensydig beeindig mag word nie.

63. Finansiële State: Algemene Fondse, Pen
sioentondse (S)

AGENDA bI 139 T2.2 HANDELINGE bI 92

Die Sinode besluit:

68 Kerklike uitbreiding (S)

om die state te bekragtig;

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

om die Saakgelastigde en sy personeel gelukte wens
met die pragtige verslag.

AGENDA bI 19 T2.2 HANDELINGE bI 109

AGENDA bI 142 T2.2 handelinge BL93

69. Koste van Sinode (S)

64. PSO Gemeentebediening (S)

VOORSTEL Goedgekeur en verwys na Sinodale
Fondsekommissie

-

Die Sinode besluit
die pos van PSD vir die kommissie met opdrag Ge
meentebediening moet so spoedig moontlik gevul
word;
die funksionering en taakomskrywing van die pos
moet in terme van ‘n fasiliteerder van die bed ienings
prosesse in gemeentes en ringe nuut gedefinieer
word;

-

Die Sinode gee aan die Kommissie van Toesig en
Kontrole opdrag om:
1. Wee te ondersoek wat die kostes van die Sinode
drasties sal verlaag;
2. spesiale aandag aan veral die volgende moont
likhede te gee:
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(a) verpligte saamry na en van die Sinode, asook die
vermindering van toelaes vir saamryers;

vir aandag aan sake, onderhoude en mooi gesind
heid;

(b) verblyf by weiwiflende gemêentelede in die
Skiereiländ I p v in hotelle;

die ouditeurs, mnre Cooper Theron du Toit vir hul ou
ditwerk;

3. die ringe met voorstelle in die verband voor die vol
gende Sinode te bedien.

die aktuarisse, mnr C Erasmus en C de Jager vir by
woning van vergaderings, samesprekings, waarde
rings en wyse raad;

HANDELINGE b191

die kerkkantoorpersoneel onder die bekwame heiding
van ds M J Basson vir ‘n goele spangees, lojaliteit en
pligsgetrouheid;

70 Medplus (S/K)
Die Sinode besluit:
om gebruik te rnaak van die skema van Med p)us met
‘n prernie ooreenkomstig ‘n bybeta)ingkategorie van
R 2 100;
om tot 1991-12-31 Ieraars van die NG Kerk in SA ge
Ieendheid te gee om op ‘n vrywillge basis by Medplus
via die Kerkkantoor aan te sluit;
om vanaf 1992-01-01 aansluiting by Medplus ‘n
diensvoorwaarde te maak vir aBe ieraars wat tot die
bediening in die sinodale gebied van die NG Kerk in
SA toetree, vir solank as wat die Sinodale Fondse
Kommissie van hierdie of ander soortge)yke skemas
gebruik maak.
Cm ‘n beroep op kerkrade te doen om, indien moon
tlik, 50% van die premie te betaal.
AGENDA b1181 HANDELINGE b197

Die Hemelse Vader wat in alle behoeftes voorsien en
die gelowiges tot offervaardigheid opwek;
Laastens bid die kommissie die Sinode leiding en
seen toe op sy besprekings en beshuite.
Die Sinode vereenselwig horn met die dankbetuig
ings.
AGENDA bI 156 HANDELINGE bI 96, 97
73. Dankbetuiging Sakemanne in Sub-komitee vir
Beleggingsadvies (Pensloenfondse) (S)
Die Sinode betuig sy hoC waardering en innige dank
teenoor die groep sakemanne wat in die Sub-komi
tee vir Beleggingsadvies huNe tyd en kundigheid
gratis tot beskikking van die kerk in be!ang van vera)
die Pensioenfondse stel.
AGENDA bI 136 T2.2 HANDELINGE bb 90

71. NGT~
Voorstel In die hg daarvan dat die NGTT dit baie
moeihik vind om finansieel die mas op te kom, besluit
die Sinode om ‘n jaarlikse bedrag ter beskikking van
die tydskrif te stel.
1. Die Sinode keur die voorstel goed.
2. Die Sinode besluit dat R2000 per jaar in die reses
bewillig word vir die NGTT.
HANDELINGE bI 113
72. Pensioenfonds Dankbetuiging

74. Pensioenfonds, Behhar (S)
Die Sinode:
betuig sy dank teenoor a) die betrokkenes dat die on
derhandehinge met die NG Sendingkerk insake die
betaling van die oordragwaarde ten opsigte van die
lede wat na die Be) har Pensioenfonds oorgegaan het,
afgehandet is;
wens die NG Sendingkerk geluk met die oprigting
van ‘n eie pensioenfonds vir haar Ieraars en bid dat.
die seen van die Here op die onderneming mag rus.

-

Die kommissie betuig sy hartlike dank teenoor:
heraars, kerkrade, skriba/kassiers vir hulle samewerk
ing en begrip en ons lidmate vir hulle offers om te
voorsien in die behoeftes van die kerk se verskillende
werksaamhede;
sinodale kommissies, amptenare en huBe personeel
vir hartlike sarnewerking en steun;
die kerk se prokureurs en regsadviseurs vir hulle
dienste en advies;
staatsdepartemente en hulle onderskeie amptenare

AGENDA bI 146 T2.2 HANDELINGE bI 94
75. Pensioenfonds Finansiële Posisie (S)
Die Sinode:
verheug horn oor:
die gesonde finansiCle posisie van die Fonds wat ten
opsigte van verstreke diens ‘n befondsingsvlak van
108.4 % het;
die aansienlike groei van voordele in die reses;
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Aktuaris (8)

stelling van diensjare, ooreenkomstig die riglyne van
die AFK, met die oog op die salariskerf van pro
ponente.

betuig sy opregte dank teenoor die Aktuaris, mnr C
Erasmus, en sy personeet vir die uitstaande dienste
wat hulle aan die Pensioenfonds lewer.

T2.3 HANDELINGE bI 25, 113

AGENDA bI 148 T2,2 HANDELINGE bI 96

81 Reiskoste (K)

76. Predikante- en Weduweepensioenfonds,
Versterkingsfonds (S)

Die Sinode besluit:

Die Sinode besluit:

dat die reiskoste betaal aan ‘n gemeentepredikant in
ooreenstemming sal wees met die aanbeveling van
die AKF;

dat vir die huidige die Versterkingsfonds nie met die
Predikante- en Weduweepensioenfonds gekonsolideer word nie;
dat die bydraes vir kontribusies en die Versterkingsfonds vanaf 1992-04-01 gekombineer word en in die
Kerkkantoor ad ministratief verdeel word.
AGENDA bI 148 T2.2 HANDELINGE bI 96
77. Predikante- en Weduweepensloenfonds (5)
Die Sinode besluit om met die huidigevoordeletevol
staan.
AGENDA BL 144 T2.2 handelinge BL94

dat differensiasie wel mag geskied waar minder of
meer as 18000 km per jaar in belang van die ge
meente gery word met dien verstande dat die aan
beveling van die AKF as basis van berekening ge
bruik word.
AGENDA bI 143 T2.2 HANDELINGE bI 94
82. Rentmeesterskap (K)
Die Sinode:
betuig sy dank teenoor die Here en die lidmate vir die
groel in gemeente-inkomste;

78 Projek Uitbreiding Gods Koninkryk (S/R/K)

moedig lidmate aan om voortdurend ems te maak
met hulle rentmeesterskap sodat die kerk in staat sal
bly om sy roeping te vervul.

Die Sinode besluit:

AGENDA bI 141

in beginsel om ‘n projek tot verdere uitbreiding van
Gods Koninkryk te loods;

83. Sinodale Werksaamhede Verpllgtinge (S)

-

dat dit deur eweredige bydraes geIn word;
dat die verteenwoordigers van die Sinodale Kommis
sies met reg tot koopsie hierdie projek beplan envolmag ontvang om dit te implementeer;

HANDELINGE bI 93

Die Sinode spreek sy waardering uit vir die getrou
held waarmee gemeentes hul verpligtinge teenoor
die sinodale werksaamhede nakom.
AGENDA bl 140 HANDELINGE bI 93
84. Straatwerk begroting
-

dat sover moontlik die projek afgewentel word tot op
ringvlak en gemeenteviak.

Die Sinode besluit om te volstaan met die huidige bedrag van RiO 000 wat begroot word.

HANDELINGE b197
79 Punte-aanslag
Die Sinode gee opdrag aan die Kommissie van
Toesig en Kontrole om die moontlikheid te ondersoek
dat die stelsel van ‘n punte-aanslag as basis vir be
groting vervang kan word met ‘n stelsel waarvolgens
gemeentes ‘n bepaalde persentasie van hulle inkomste oorbetaal aan die Sinode.
AGENDA bI 171 T2.2 HANDELINGE bl 111
80. Proponente in diens van die Ned Geref Kerk
in SA
Die Sinode neem kennis van die bestaande riglyne

t o v toelating tot die pensioenfonds asook die vas

AGENDA bI 113 T2.2 HANDELINGE bI 111
85.. Studentebearbeiding (S)
Die Sinode besluit:
dat die bydrae uit eweredige bydraes vir ‘Studente
bearbeiding Algemeen met R30 000 verhoog word
(rans R44943)
dat die bydrae jaarliks soos in die verlede met 10%
verhoog word;
dat die verdeling van hierdie bedrag tussen gemeen
tes met ‘n hoe persentasie studente, waaronder die
NGK Tafelberg, aan die SJK opgedra word;
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dat in die hg van die gesonde ontwikkehing t o v offervaardigheid by die NG Studentekerk Stellenbosch,
die jaarlikse toekenning Uit eweredige bydraes vir die
salarispakket van 5 predikante (salaris, bonus, reiskoste, pensioen, medies, groepversekering en versterkingsfonds uitgesluit huisvesting) verminder
word van 60% tot 55%.

Samewerking met die N G Kerkfamllie en ander
kerke.

AGENDA bI 54, 171 T2.2 HANDELINGE bI 109

90. Ampte, toerusting (S)

86 Transnet Begroting

In die Hg van die belangrikheid van die toerusting van
alle ampte, word die Getuieniskommissie versoek om
noukeurig nate gaan wat die behoeftes van gemeen
tes aan spesifieke materiaal is en om met Bybelkor
hieroor te onderhandel.

3.2 Samewerking met ander sendingorganisasies
soos by QMF, CM en YWAM.

-

-

Die Sinode beslüit om die begrote bedrag vir werkers
op Transnet te verhoog na RiO 000.
AGENDA bI 114 T2,2 HANDELINGE bI 111

HANDELINGE bI 28

87.Versekering, Eggenotes (K)

Die Getuieniskommissie moet ook wee vind om ge
meentes en ringe met hierdie toerusting te help.

Die Sinode besluit:

AGENDA bI 109 HANDELINGE bI 31

Dat eggenoteversekering vir alle leraars van die NG
Kerk in SA vanaf 1992-04-01 verphigtend sal wees.

91. Bedieningspatronelbehoeftes, Studie van (5)

Dat huidige leraars wat nie aan die skema deel wil he
nie, die reg het om huhle skriftehik voor 1991-12-31,
aan die skema te ont-trek.
AGENDA bI 142 T2.2 HANDELINGE bI 93,94
88. Versekeringskema van Kerkkantoor (K)
Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes om van die
kerkhike versekeringskema van die Kerkkantoor ge
bruik te maak.
AGENDA bh138 HANDELINGE b192

Die SGK word versoek om
In samewerking met Buvton en die ander afdehings
van die Teologiese Fakülteit, Stellenbosch, ‘n inten
siewe studie te onderneem na die bedieningspatrone
en behoeftes van die NG Kerk in Wes-Kaapland;
Voort te gaan met die implementering en fasihitering
daarvan na goedkeuring en in samewerking met
plaashike gemeentes en ringe;
Besondere aandag aan die noodsaakhike praktyk her
ontwerp te gee.
AGENDA bh 109 HANDELINGE bI 30,31

GETUIENIS

92. Bedryfsetiek. Riglyne (S/R/K)

89. Aksie Voluit vir Christus

Die SGK word versbek om met SKLAS te onderhan
del ten einde riglyne vir ‘n bedryFsetiek uit te werk vir
deursending na kerkrade en ringe.

Betrokkenheid (S/K)
In die hg van aanbevehing 6.7 van die SJK versiag
iv m die jeugbedieningsprogram “Vohuit vir Christus”,
moedig die Sinode gemeentes en hidmate aan om op
persoonhike wyse by hierdie jongmense, veral ook die
jeugspanne, betrokke te raak en huhle te ondersteun
deur voorbidding en ook met finansiêhe bydraes.

AGENDA bI 118 HANDELINGE bh 35

Jeugspanne (5)

Die Sinode versoek ringe om waar nodig kerkrade
hieroor te begelei.

Die Sinode verwys die keuring, opheiding en finan
siëhe ondersteuning van hierdie jongmense na die
Kommissie vir Getuienis om in samewerking met die
Sinodahe Jeugkommissie die werk te koördineer en
gemeentes en RRinge met righyne te bedien,
Samewerking (S)
Die Kommissie vir Getuienis kry 00k opdrag om heid
ing te gee ten opsigte van:

93. Beroepstebsei (KIR)
Die Sinode bring bogenoemde beshuit onder aandag
van kerkrade.

AGENDA bh 109, 110

HANDELINGE bh 31

Die Algemene Sinode besluit in beginseb dat die be
roepstelsel so gewysig word, dat:
5.10.3.2.1 Kerkrade vakatures vir predikantsposte in
Die Kerkbode mag bekendsteh.
5.10.3.2.2 Predikante en proponente die geleentheid
het om op die bekendstehhing te reageer deur huihe
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curriculum vitae te voorsien met ‘n aanduiding dat hul
bereid is om ‘n beroep te oorweeg.
5.10.3,2.3 Kerkrade die reg het om die predikante te
versoek om hulle curriculum vitae met die oog op be~
roeping te voorsien.

langrike werk van die kerk daadwerklik te steun.
AGENDA bll2l HANDELINGE bl37
95 CPRC

5.10.3.3 Die Algemene Regskomissie kry opdrag om
hierdie beginsels, met die oog op die implementering
van ‘n nuwe beroepstelsel, verder uit te werk.

Opdrag word aan die Sinodale Getuieniskommissie
gegee om die CPRC tot selfstandigwording te bege
lei, met inagneming van die meerdere opdragte aan
die leraar(s).

Aanbevelings Goedgekeur. Word verwys na ARK

AGENDA bI 115 HANDELINGE b133

met verslag aan ASK.

6.13.4.2 Enige predikant of proponent wat ‘n veran
dering van sy posisie begeer of op ‘n beroep wag,
mag sy naam met curriculum vitae stuur aan die
AKAE wat die name vertroulik hanteer en ‘n databank
opbou.
6.13.4.3 Enige kerkraad of instansie wat ‘n beroep
uitbring kan die beskikbare name van die AKAE aan
vra en die name in die hande stel van die Pre-advies
kommissie wat die kerkraad in hierdie verband lei.
Aanbevelings Goedgekeur
6.13.4.4 ‘n Pre-advies-kommissie word deur die kerk
raad benoem.
6.13.4.5 Enige lidmaat van die gemeente mag name
vir beoordeling aan die Pre-advies kommissie ver
skaf. Indien nodig kan inligting oor sodanige per
sone bekom word.
6.13.4.6Die Pre-advies kommissie het as opdrag om
alle inligting as streng vertroulik te hanteer in die
beoordeling van die persone wat geskik geag word
orn as groslys aan die kerkraad vir beroeping voor te
lé.
6.13.4.7 Minstens drie name word in alfabetiesevoig
orde aan die kerkraad voorgelé vir beroeping. Die
voorlegging neem nie die reg van die kerkraad om die
groslys aan te vul weg nie.
6.13.4.8 Nadatvraeoordie kandidategestel isen in
ligting verskaf is, beroep die kerkraad volgens die
huidige bepalings.
6.13.4.9 Die verdere hantering van die beroep ge
skied volgens die huidige bepalings.
HANDELINGE ALGEMENE SINODE 1990 bI 693
94. Christelike Lektuurfonds (SIR/K)
Die Algemene Sinode neem met waardering kennis
van die belangrike plek wat die Christelike Lektuur
fonds in die Sendingaksie van die kerk beklee asook
van die bemoedigende reaksie wat daar van die kant
van sinodes, kerkrade en gemeentes was.
Die Algemene Sinode rig opnuut ‘n versoek tot si
nodes, ringe gemeentes en indvidue om hierdie be-

96. Ekonomies-effektiewe werkagebiede (6)
Dit word besluit dat:
1. die Sinode graag deel wil vorm van ‘n oor
koepelende koördinerende kerkstruktuur (waar die
NG Kerkiamilie en ander kerke saamwerk) orn aan
die verskillende streeksinodes bepaalde werksge
biede toe te ken sodat die werk kerklik en ekonomies
effektief sal wees (kiem op plaaslike werk);
2. Dat hierdie Sinode horn weer sal vergewis van die
situasie in Oos-Kaapland (Transkei en Ciskei) omdat
dit voor afstiging die verantwoordellkheid was van die
Wes-Kaaplandse Sinode.
Die Sinode besluit om hierdie hele aangeleentheid na
die Kommissie vir Getuienis te verwys om te verseker
dat sendingwerk ook plaaslik gedoen word.
AGENDA bl 120 T1.3 HANDELINGE bl 86, 87
97. Erediensbywoning berekening (S/R/K)

Die persentasie vir erediensbywoning sal bereken
word volgens die totale aantal doop- en belydende
lidmate van die gerneente, terwille van aansluiting by
die ander streeksinodes en die kerksensus.
Nagmaalsbywoning berekening (S/R/K)
Nagmaalsbywoning word op dieselfde wyse
bereken.
Die Algemene Kommissie vir Gemeentebediening
word versoek om leiding te gee waarom die 12% lidmate wat nie tydens eredienste betrokke kan wees
nie, nie in aanmerking gebring kan word nie.
AGENDA b1106 HANDELINGE b129
98. Hulp aan lidkerkek van famHie van N G Kerke
(S)
Die Sinocie besluit
die status quo ivm globale hulp aan die lidkerke van
die familie van NG Kerke sowel as die wyse waarop
dit geadministreer word, word voorlopig gehandhaaf.
AGENDA bI 119 HANDELINGE b135
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99. Gebed (K)
Kerkrade word versoek om alles in hul vermoë te
doen om nie net gebedsgeleenthede te vermeerder
nie, maar om ‘n gees van kinderlike afhanklikheid en
van voortdurende smeking om genade en van
lofprysing in die gemeentes te bevorder.

Magtiging word aan die Sinodale Getuieniskommis
sie en die Kommissie van Toesig en Kontrole gegee
om ‘n nuwe werkswyse te implementeer indien dit uit
die ondersoek blyk dat so ‘n werkswyse lewensvat
baar is.
AGENDA bI 104 HANDELINGE bh 28

Gebedsaksie (S)

104. Gemeentehike bediening Werkgroep (S/K)

Die Sinode gee opdrag aan die Getuieniskommissie
(SGK) om leiding te gee vir voortgesette en beplande
gebecisaksie in die gemeentes.

Die SGK word versoek om beiding te neem om ‘n
werkgroep in die bewe te roep vir die ontwikkehing van
Gemeentehike Bedieninge. (S)

AGENDA bI 104 HANDELINGE bI 28, 29

Cm deur middeh van die werkgroep die doelstelling
na te streef om die toerusting van hidmate vir be
paalde bedieninge (opbou) binne die verband van die
plaashike gemeente te fasihiteer met as einddoeh ‘n
kerk wat Koninkryksgerig funksioneer (uitbou). (S/K)

100. Gemeentebediening, Beplanning (S)
In die hg van die ehesoortigheid van elke gemeente en
die behoefte aan ‘n sinvolle beplanning van die ge
meentebediening word die Getuieniskommissie ver
soekom met die hulp van Buvton en indien nodig van
die ander kommissies van die Sinode, die nodige
toerusting, leiding en hulp aan ringe en gemeentes te
gee om hulle in staat te stel om hierdie beplanning te
doen.

Cm die infrastruktuur, kennis en vaardighede wat
rondom bepaabde bedieninge in gemeentes
ontwikkel het, te benut vir die opleiding/toerusting
van hidmate uit ander gemeentes. (S/K)

AGENDA bh109 HANDELINGE b131

105 Gemeentes, ondersoek (S)

101. Gemeentebediening, Kommissie (S)

Die SGK kry opdrag om ondersoek te doen

Daar word afgewyk van die besluit van die Algemene
Sinode nI. dat die Kommissie vir Gemeentebediening
‘n volwaardige kommissie sal wees;

na die eiesoortige aard van verskihlende tipe gemeen
tes, die implikasies daarvan vir die ampsbediening
van leraars en die kerk se beleid in die verband,
asook

Die Kommissie vir Gemeentebediening sal

AGENDA BL11O HANDELINGE 8L31

-

-

As ‘n kommissie van die SGK funksioneer;
Erediens/Huwehiksbedieningskommissie (S)

Visitasie
die imphikasies wat die erkenning van die eiesoortige
aard van elke gemeente vir die visitasie van die ring
het.

Die kommissie benoem subkommissies vir die Ere
diens en Huwehiksbediening.

AGENDA bhlll

AGENDA bI 108 HANDELINGE bI 30

106 Stedehike gemeentes (6)

102. Gemeentebediening. Sinodahe Kollekte
Die Sinode besluit om die kollekte se naam te veran
der na Sinodale Kollekte Gemeentebediening.

Die SGK word versoek om in die big van die opdragte
wat reeds aan huhle gegee is, en die dringende be
hoefte van verah in stedehike gerneentes ook met huhle
eie omvattende ondersoeke te begin.

AGENDA b1117 T2.2 HANDELINGE blll2

AGENDA bh 111

103. Gemeentebetrokkenheid by werksaam
hede/poste (S)

107. Gesinsjaar 1994 (R/K)

Die Sinode besluit:

Die hele projek rondom die Jaar vir die Gesin 1994
word ondersteun.

Die Sinodale Getuieniskommissie en Kommissie van
Toesig en Kontrohe kry opdrag om ondersoek in te
stel na die moontlikheid van groter betrokkenheid
van gemeentes by spesifieke werksaamhede/poste
wat deur die Sinodale Getuieniskommjssie met
eweredige bydraes befonds word.

HANDELINGE bl3l

HAN DELI NGE bb 32

Gemeentes word aangemoedig om mee te werk.
Die SGK moet riglyne vir betrokkenheid by die ge
sinsjaar-projek aan die gemeentes deurgee. (S)
AGENDA bb 107 HANDELINGE bl 30
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108. Getuienisvaardighede, Toerusting (K)
Gemeentes word opgeroep om ems te maak met die
toerusting van ge~owiges ten opsigte van getuienis
vaardighede.

hierdie afdeting van die kerk in die breë verrig en ver
soek sinodes om so ver as moontlik van die dienste
van die drukkery gebruik te maak.
AGENDA bI 121 HANDELINGE bt 37

KIem behoort gelé te word op praktykgerigte evangetisasietoerustingsprogramme.

115 Nywerheidabediening (S)

AGENDA bI 109 HANDELINGE bI 31

Die SGK word versoek om voortgaande aandag aan
die besinning oor die toekorns van Nywerheidsbe

109. Goeie Nuus~Tetevisie

wesentik kan word.

Die Sinode is diep bewus van die groot geteentheid
wat die nuwe tetevisiediens, Goeie Nuus-Televisie
(GNTV) bied, en van die kerk se verantwoordetikheid
in die verband.

AGENDA bt 114 HANDELINGE bt 33

Die Sinode doen daarom ‘n beroep op kommissies
om met Mema te onderhandet vir die maak van TVprogramme vir GNTV.
AGENDA bt 121 T2.2 HANDELtNGE bt 111

diening te gee sodat die visie toy die bediening ver

116 Nywerheidsbediening (S/K)
Die Sinode bestuit dat die SGK gevra word om
Dank to betuig teenoor die gelowiges wat in hut
werksplekke vasstaan en spontaan vir die Here ge
tuig teenoor atte persone en instansies; (S)
Gemeentes te versoek om getowiges te motiveer en
(K)

110. LTP ingestetdheid van tidmaat (S)

toe te rus vir hut getuienis in werksverband;

Die SGK word versoek om wetenskaplik navorsing te
doen oor die positiewe en/of negatiewe ingesteidheid

Instansies en persone wat die saak van Nywerheids

AGENDA bt 105

Die kerk opte roep tot meer voorbidding en groter offervaardigheid vir hierdie betangrike aksie in die
nywerheidswêretd; (5)

van die gemiddetde tidmaat teen-oor die LTP.
HANDELtNGE bI 29

111. Mema (S)

Die Atgemene Sinode beveet by at sy kommissies
sowet as die sinodes aan om in hutte jeug, sending,
en evangetisasie-aksies van Mema sedienste gebruik

bediening ondersteun to bedank;

(S)

Besondere dank en waardering teenoor Transnet vir
hut gesindheid en samewerking mbt hierdie beson
dere bediening te betuig. (S)

to maak.

AGENDA bt 114 HANDELINGE bt 33

AGENDA bt 121 HANDELtNGE bt 37

117. Onvottoolde Sendingtaak (S/R!K)

112. Messiaans-Joodse gemeente (S)

Die opdrag om die onvoltoolde sendingtaak in eie
omgewing en in die wêretd te identifiseer, word dour
die SGK aan ringe en gemeentes deurgegee.

Votmag word aan die SGK gegee om ‘n ooreenkoms
met verteenwoordigers van die Messiaans-Joodse
gemeente, wat die inskaketing van die Bediening aan
Jode by hutte sat reët, goed to keur, indien so ‘n
ooreenkoms in die reses bereik kan word.
AGENDA bI 117 HANDELtNGE bt 35
113. Mfuteni (S)

Die Ring van Kuitsrivier versoek iv rn Mfuteni dat daar

of per sinodate aanstag vir die projek begroot word,
Of dat meer ringe saamwerk aan hierdie projek.

Die Sinode bestuit om hierdie aangeteentheid na die
Getuieniskommissie to verwys.
AGENDA bl 104 (pt3.4) T1.2 HANDELINGE bt 85
114 N 0 Sendingpers (S)
Die Sinode neern met dank kennis van die diens wat

Die SGK word versoek om teiding toy die praktiese
imptementering daarvan to gee.

AGENDA bt 120 HANDELtNGE bt 36
118. Pinksterbidure (K)
Pinksterbidure bled steeds ‘n unieke geteentheid vir
die opbou en uitbou van die gemeente en versoek
kerkrade om dit optimaat te benut.
Tydige beptanning en doetgerigte spanwerk is nood
saaklik vir positiewe reaksie tydens Pinksterbidure.
Die Sinode versoek die SGK om voortdurend ‘n too
togiese evatuering to doen van die tydstip, die
tydsduur en doetwitte van Pinkster.
AGENDA b1106 HANDELtNGE bt29
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119. Sendingwerksaamhede, lnligtingstuk (K)

124. SCAS/Sportlui (S)

Kerkrade word versoek om die inhigting onder lidmate
te verspréi en om

Die SGK word versoek om toesig oor die werk to hou
en gesonde leiding te gee.

die inhigting te gebruik om lidmate by eredienste,
bidure en Bybelstudie~-geleenthede te lei in gereelde
voorbidding vir die personeel en werksaamhede.

AGENDA billS HANDELINGE b133

AGENDA b1121 HANDELINGE b137

Die Sinode doen ‘n beroep op die kerk om in sy sen
dingaksies op verskiiiende vlakke van die lektuur van
die NG Sendinguitgewers gebruik te maak en om
deur middel van spesiale pogings die praktiese ver
spreiding van lektuur, veral binne die NG Kerk en die
NG Kerk in Afrika, te bevorder.

120. Portugese gemeente (S)

Die SGK kry opdrag om
die toekoms van die Portugese werk met die Por
tugese gemeente uit te kiaar;
daarna die Portugese Ring te versoek om toe te stem
dat die Portugese gemeente weer ‘n wyk van die
CPRC kan word.
Met die kerkraad van die CPRC hieroor te onderhan
del en die nodige reelings hiervoor te tref.

Indien nodig verder met Mfesane te onderhandel.
Na afhandeling van bogenoemde onderhandelinge
aan die Moderamen te rapporteer vir ‘n besluit
ooreenkomstig Bep. 33.2.3.2.
AGENDA bl115 HANDELINGE b134

121. PortugaL Sending in (SIR/K)
Die kerk word geroep tot voorbidding vir die werk in
Portugal.
AGENDA bI 121 HANDELINGE bI 37
122. Predikante, bystand (5)

125. N G Sendinguitgewers (S)

AGENDA b1121 HANDELINGE b137

126. Spreekkamer (5)
Met dank word kennis geneem van die veelsydige
sielkundige en pastorale dienste wat die
Spreekkamer lewer en besluit dat, sover moontlik,
hierdie dienste teen vergoeding sal geskied binne
pastorale verwagting en die ruimte wat mediese ske
mas toelaat.

Die SGK met die Kommissie van Toesig en Kontrole
jaarliks ooreen sal kom oor ‘n bedrag wat die.
Spreekkamer moet trag om sover moontlik, byeen te
bring.
Dat dit ‘n goeie doel kan dien indien die Spreekka
mers hul dienste by wyse van simposia, konferensies
en skolingsgeleenthede in ‘n breër sosiale konteks
aan die algemene publiek sal aanbied.
AGENDA bi 116 HANDELINGE bi 34
127. Straatwerk op plaaslike vlak (5)

Buvton en die SGK word versoek om hieraan aandag
te gee.

Aan die SGK word toestemming verleen om met die
nodige onderhandelinge te begin sodat straatwerk
op plaaslike viak [rings of gemeentelik] kan inskákel.

AGENDA b1112 HANDELINGE bl32

AGENDA bI 113 HANDELINGE bl38

123. Proponente in Kapelaansdiens (S)

128. Trovato (5)

Die Sinode besluit om die Algemene Sinode te ver
soek om in gesprek te gaan met die Kapelaansdiens
te van die S A Weermag, S A Polisie en S A Gevange
nisdiens om die moontlikheid te ondersoek om:

Die Sinode neem kennis daarvan dat Trovato
toeganklik is vir alle persone en dat mense op ‘n ge
lykwaardige wyse gekeur word.

1. Proponente wat hulle 1 jaar diensplig in die onder
skeie Kapelaansdienste voltool het so ver moontlik in
diens te neem;

In die hg van bogenoemde en ook op groncJ van Kerk
en Samelewing 1990 paragrawe 264-270, bevestig
die Sinode dat Travato, wat personeel betref, sowel
as ander persone wat van tyd tot tyd daar mag aan
meld, vir ahle persone oop is,

2. Besondere aandag te gee aan die groot behoefte
aan Burgermagkapelane deur proponente aan Bur
germageenhede op tydelike basis toe te wys.
HANDELINGE bI 84,85

HANDELINGE bI 36
129. Uganda: Behoefte aan leraars in (S)

Dat opdrag gegee word aan die ter sake kommis
sie(s) van die Sinode, soweh as die Teologiese
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Kweekskool en Hugenote-KoNege, am ondersoek in
te ste! na die nood aan opgeleide gereformeerde le
raars in Uganda en gepaste optrede aan te beveel.
Dat verb! verleen word am in die reses persona te
stuur am ons broers en susters in Uganda te help,
mits die nodige ondersteuningsfondse gevind kan
word.

van nie-gemeentelede diesebfde prosedure met
huwelikskategese sal vobg as wat by die doap gevolg
moet word, naamlik am bevestiging by die plaaslike
leraar te verkry dat huwelikskategese we! gedoen is
(en dat die kerkraad toestemming gee tot die beves
tiging van die huwebik) of dat die betrakke leraar on
derneem am dit wel te doen.

HANDELINGE BL 37, 38

Die Sinode andersteun die beginsel, maar verwys die
hale saak na die Kommissie vir Huwebiksbediening.

130. Vakansie-oordbed lening (K)

AGENDA bl 169 T1.2 HANDELINGE bl 84

Dit is die verantwoordebikheid van pbaaslike kerkrade
am vakansiegangers van able ouderdomsgroepe
geestelik te bedien.

INUGTING

Kerkrade word versoek am die jeug aan te moedig
om as medewerkers by ‘n vakansie-diensspan in te
skakel en am hul te andersteun in die uitvoering van
hub dienswerk.
Die aandag van able bidmate word daarop gevestig dat
hulbe oak tydens vakansies tot Sy getuies geroep
word, en om daarna te streef dat alma! in vakansietyd
die Here verheerlik.
Kerkrade en ringe word versoek am die plekke waar
stranddienste gehou word en vanwaar die personae!
kom, huip te bied in die vorm van bydraes, huisves
ting, onderskraging en meelewing.
AGENDA bllO8 HANDELINGE b130
131. Verbondsbeskouing in getuienisse (K)
Kerkrade word gevra am toe te sian dat die verbonds
beskouing van die gereformeerde wêreld in getuie
nisse behoue bly.
AGENDA bI 106 HANDELINGE bI 29
132. Videobediening

Ringe word aangemoedig am waar die nodige be
hoefte daarvaor is, verspreidingspunte vir video-be
diening daar te stel.
AGENDA bblO5 HANDELINGE b129

135. Bybebgenootskap (K)
Die Sinode besbuit:

dat gemeentes en indiwidue apreg bedank ward vir
hub valgehaue andersteuning sadat die Bybelgenoot
skap sy gewane werksaamhecie kon vaartsit.
Die Sinade hat in 1987 ‘n beroep gedoen op ebke lid
maat am te prabeer am die tekart op ‘n gesubsi
dieerde Bybel by te dra. Die aantal gemeentes wat
gedurende die reses per bidmaat die tekart (of meer)
bygedra het, het vanaf 100 gemeentes in 1987 tat 129
gemeentes in 1990 gegraei. Die Sinade besluit dat
gemeentes versoek word am dit as mikpunt te steb
dat elke gemeente jaarliks per lidmaat die tekart op
‘n gesubsidieerde Bybel prabeer aanvul. (Die
huidige tekart op ‘n gesubsidleerde Bybe! beboap
tans R8.00).
Dat die Sinode sy versoek herbevestig dat kerkrade
by antvangs van bydraes vir Bybelverspreiding dit
dadebik direk oarbetaab aan die Bybebgenaotskap.
Dit sal dupbisering van werk uitskakel en rasionabi
sasie bevorder. Die Bybelgenaatskap sal dan deur
lapend van fandse voorsien word en vertraging in
produksie help bekamp. Vobledige versbae van abbe
gelde uit gemeentes antvang, sal aan die ringe
voorgebê word.
Dat waardering betuig word teenoar gemeentes en
lidmate wat deur hub andersteuning aan Bibliathon
‘91 ‘n baken opgerig het, waardeur die betekenis van
die Bybel as die Baek met die boadskap van Gad
wat met almal gedeel moet word anderskryf is.
-

133. Vootgesette teobogiese opleiding (R)

-

Ringe word versoek am aan die voor~gesette teola
giese opbeiding van predikante aandag te gee.

Bybelverapreiding (S)

AGENDA bI 112 HANDELINGE b132

Die Sinode onderskryf en beywer ham vir die
mikpunt: Die Bybeb aan die jeug in Suid-Afrika teen
die jaar 2000.

HUWELIKSBEDIENING

AGENDA b144 HANDELINGE bbSl

134 Huwebikskategese (S)

136. Bybelgenootskap. Die Gebedsboekie (K/S)

Die beskrywingspunt lui soos valg:

Die Sinode besluit

Die Sinade besbuit dat beraars by huweliksbevestiging

dat Die Kerkbode en gemeentes wat week!iks die ag
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tergrondnuusflitse van die gebedsboekie onder die
biddende aandag van lidmate bring, bedank word.

Dowes, De La Batskool, Nasorg vir Dowes, Pionier
skool, Werkwinkel en tehuis vir bejaardes, lnstituut vir
Blindes en die Jan Kriel-lnstituut goed.

dat gemeentes, gesinne en indiwidue opgeroep word
om aan die hand van die gebedsboekie in te skakel
by voorbidding vir Bybelverspreiding, wéreidwyd.

AGENDA bI 27,28,29 T3.6 HANDELINGE bl 115,
116

Personeel: (5)

141. lnstituut vir Dowes en Blindes

Die Sinode betuig sy dank teenoor die volgende
pesone wat na jare van toegewyde diens die tuig
neergelê het: Ds G E van der Merwe (Hoofsekre
tans); dsJ R Minnaar(Assistent Hoofsekretaris Kom
munikasie); mnr Jan Mostert (Assistent Hoofsekre
tans Finansies) en ds L Moolman (Voorsitter
Streeksraad en Ad] unk-Hoofsekretaris).

Die Sinode besluit

AGENDA b145 HANDELINGE b151
137. Bybelgenootskap Ampteilke verteenwoordi
gers/Skakelpersone (SIR/K)
Die Sinode dra dit op aan die Sinodale Kommissie vir
lnligting om soos in die venlede in terme van die
reels en regulasies van die Bybelgenootskap ampte
like verteenwoordigers in die Kaapstadse
Streeksraad van die Bybelgenootskap te benoem,
met dien verstande dat versiag aan die Moderamen
gedoen sal word. (S)
-

Die bedrywighede onder die lnsituut vir Dowes en
Blindes het so uitgebrei dat twee aparte kommissies,
t w een vir die lnstituut vir Dowes en een vir die Insti

tuut vir Blindes, benoem word.
AGERNDA b127 T3.6 HANDELINGE bI 115
142. lnstituut vir Dowes en BHndes: AfsonderNke
kommissies (5)
1. Die Sinode besluit dat die SKDB alle diens van
barmhartigheid koordineer;

-

2. Die Sinode besluit dat bestaande onafhanklike

kommissies hulle selfstandigheid/onafhanklikheid
behou;

AMENDEMENT Goedgekeur
-

Elke ring word versoek om ‘n verteenwoordiger te be
noem wat inligting en die versiag namens die Bybel
genootskap by die ringsvergaderings kan hanteer.
(R)

Die Sinode besluit dat venslaggewing aan die Sinode
via die versiag van die SKDB sal geskied oor die werk
van die lnstituut yin Dowes en Blindes en die Jan Kriel
lnstituut yin Ep~eptici.

Elke kerkraad benoem ‘n skakelpersoon wat as kon
takpersoon, alle sake van die Bybelgenootskap
onder die aandag van die kerkraad kan bring. (K)

AGENDA bi 169 Ti.2 HANDELINGE bI 85

AGENDA b145 HANDELINGE BL5152
138. Een Kerkverband (S)
Die Sinode neem met waardening kennis van en
erken die inisiatiewe van die ander lede van die Ned
Geref Kerkfamilie t o v een kerkverband en versoek
alle gespreksliggame van hierdie Sinode, o a die
Moderamen, ringe en gemeentes, om in hulle ge
sprekke binne die kerkfamilie ems hiermee te mack.

JEUG
143 ACSV werksaamhede waardering (5)
Die Sinode
is dankbaar teenoor die Here vir die geseende werk
saarnhede van die ACSV soos weerspieël in die ver
slag;
spreek sy waardering uit teenoor die hoofkantoor en

HANDELINGE bI 50 51

reisende personeel vir hul toegewyde diens en mooi
gees van same werking.

139. lnhigtingsvergadering (5)

AGENDA b157

Die Sinode besluit dat, wanneer inllgtingsvergade—
rings gereel word, dit so gereël sal word dat die plat
telandse gemeentes in ag geneern word.

144. Adviessentrums (S)

HANDELINGE b127

die SGK word versoek om in samewerking met die
lid kenke van die familie van NG Kerke
-

AGENDA bl 169 T1.2 HANDELINGE bi 84
INSTITUUT VIR DOWES EN BLINDES

ond~rsoek in te stel na die oprigting van adviessen
trurns, en

140. Grondwet

ringe en gemeentes daanomtnent te adviseer.

Die Sinode keur die grondwet van die lnsituut yin

AGENDA bl 120

HANDELINGE bl 37
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145 Aksie voluit vir ChristusJToegespitste
Jeugbediening Program 1991-95 (R/K)
Die Sinode versoek ringe en gerneentes om heeihar
tig saam te werk aan die toegespitste jeugbediening
program vanaf 1991 1995 met die tema ~VOLUlT
-

VIR CHRISTUS”

AGENDA bi 53 HANDELINGE bI 24
146. Algemene Sinode. Besluite van die

Die Sinode wysig Bep 26.2.2 om soos voig te lees:
Persone onder sestien jaar word nie tot hierdie on
dersoek toege!aat nie. Vir eike oortreding sal kondo
nasie by die Ring aangevra word.
Bewys van doop moet voor die ondersoek in die reg
ister van die gemeente aangeteken word.
AGENDA bI 47 T3.2 HANDELINGE bills
147. Begin jou dag met God (K)

Die Sinode versoek kerkrade om die benutting van
die Bybelleesboek ‘Begin jou dag met God” getrou in
te skakel as dee) van die ~ en dit
by die katkisante sterk aan te beveet.

die kerk genoegsaam bevredig is nie.
Die volgende voorstel dien voor die vergadering en
word goedgekeur:
Die Sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat die be
hoeftes van die jeug t o v kerksang sover as moontlik
bevredig behoort te word en versoek die Algemene
Sinode om ook in die Kerkorde hieraan uitdrukking te
gee.
Die Sinode is dankbaar dat die Algernene Sinode
hierdie saak na twee van sy komrnissies verwys het
en wens derhaiwe dat hierdie kornmissies dringend
aan hierdie noodroep van die jeug sal aandag gee.
AGENDA b149 HANDELINGE b121
151. Gehalte van Jeugsang (K)
Die Sinode versoek kerkrade orn toe te sien dat daar
nie ‘n vervlakking in die sang sal piaasvind deur die
sing van alieriei liedere wat m b t melodic en teks
swak is nie.
AGENDA bi 49 HANDELINGE bI 22
152. Gesinsbedieningsprogram (S/K)

148. Belydende Kerkjeug (RIK)

Die Sinode versoek kerkrade, ieraars en gesinne om
hee)hartig saam te werk met die SJK en SKDB orn
hierdie gesinsbedieningsprograrn in sy dod te laat
siaag.

Die Sinode versoek ringe om

AGENDA b153 HANDELINGE b124

deur middel van huile ringsjeugkommissies beson
dere aandag te gee aan die eiesoortige behoeftes van
die werkende jongmense in hul gebied;

153. Heroorweging van Jeugsangbundei

AGENDA bi 47 HANDELINGE bi 20

in samewerking met die gemeente-aksies en kerk
raadsjeugkommissies periodiek gesamentlike pro
jekte, byeenkomste, uitstappies ens te reel waar dit
prakties moontlik is, en ook naburige ringe met me
kaar.
AGENDA bI 52 HAN DELINGE bi 23
149 Bybelonderrig op skool (S)

Die Sinode
is dankbaar oor die Minister van Nasionale Opvoed
ing se versekering dat dit hoegenaamd nie oorweeg
word om Bybelonderrig op skool te vervang nie;
verkiaar opnuut dat die behoud van Christelike on
derwys vir horn ‘n nie-onderhande) bare saak is.
AGENDA b155 HANDELINGE b126

Die Sinode versoek die Aigemene Sinode om sy be
sluit dat die Jeugsangbundei nie in die erediens ge
bruik kan word nie, te heroorweeg.
HANDELINGE bI 21
154. Akkommodering van jeugsang in gemeente
(K)
Die Sinode versoek kerkrade om besondere aandag
te gee om die jeug in die gemeente se sangte akkom
modeer.
AGENDA bi 49 HANDEL1NGE bi 21
155. Evaiuering van katkisante (S)
Die Sinode besiuit dat die Sinodale Jeugkommissie
‘n ondersoek doen na die effektiwiteit van die evalue
rings-metodiek in die kategese om:

150. Jeugsang (S)

1. Vas te stei waarom bykomende evaluering van
katkisante na afioop van die finale jaar kategese nog
nodig blyk te wees, en

Die Sinode spreek sy kommer uit dat die behoeftes
van die jeug ten opsigte van kerksang nog nie deur

2. indien die voorafgaande deurlopende evaluering
van katkisante oneffektief blyk te wees, hoe ons dan
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wet aan effektiwiteit kan wen.

verkry kan word.

HANDELINGE b187

AGENDA bl 50

156. Skolingsge!eenthede van Kategese (K)

160. Onderwys diakonaat (S/R/K)

Die Sinode versoek kerkrade om hut kategete saver
moontlik te motiveer en te help am elke skolingsge

Die SGK word versoek om die besluit I v m nie-for
mete anderwys onder die aandag van kerkrade en
ringe te bring.

Die Sinode bring die nuwe kategete-kursus van die
AJK en Bybelkor getitel: 1≤ate et~viiQjristt,j~ onder
die aandag van kerkrade;

AGENDA bI 120 HANDELINGE bI 37

Die Sinade versoek kerkrade am die kategese sa be
tangrik te ag dat kategete saver maonttik nie met talle
ander gemeentelike verpligtinge aorlaai ward ten
koste van hut kategese-taak nie.

Die Sinade versoek kerkrade om ouers aan te
moedig om saver moontlk geteenthede tot inspraak
in en betrokkenheid by die formete onderwys aan
hulle verbondskinders te benut am die Christelike ka
rakter van die onderwys sover moontlik uit te bou.

leentheid ten beste te benut;

AGENDA b149 HANDELINGE b122

HANDELINGE bt 23

161. tnspraak in onderwys (K)

AGENDA bI 48 HANDELINGE bI 21

157. Kinderkrans (K/S/K)

162. Skole/Onderwys (S)

Die Sinade
Is dankbaar vir die goeie funksianering van die Kin
derkrans en die geleenthede wat dit aan die junior
jeug bied am diens aan die kerk te lewer; (K)
betuig sy waardering teenaor at die leidsters vir hut
belangrike aandeel in die varming van ons daoplid
mate;
(S)
verseker die Sinadale Kamitee van sy waardering vir
die toerustings- en spesiale projekte wat gereet ward
asook die finansiële huip vir sinoclale werksaamhede;

Die Sinode neem met waardering kennis dat die Staat
dit moantlik gemaak het dat skate aapgestel kan
word vir alle kinders.
Die Sinode boekstaaf sy dankbaarheid dat baie skate
reeds daartae oorgegaan het am volgens die beginsets van Christelike regverdigheid en getykwaardig
heid (Kerk en Samelewing 1990 paragraaf 334)
grater toeganklikheid tot die anderwys vir alle kinders
in ons land te skep.
-

AGENDA bt5l HANDELINGE bl23

Die Sinode bring paragrawe 331-334 van Kerk en
Samelewing 1990 weer eens onder die aandag van
at mat wat belang het by die onderwys en wit veral be
klemtoon dat die Christetike beginsels as hoogste
prioreiteit verder in die Eoekamstige struktuur vir die
onderwys ingebou sat ward.

158. Musiekgawes (K)

HANDELINGE bt36

Die Sinode versoek kerkrade am lid mate met beson
dere musiekgawes aan te moedig am die liedereskat
van die kerk te verryk deur die amptelike kanale.

163. Onderwyser, Christen (K)

moedig ouers en kinders aan am die Kinderkrans vol
uit te ondersteun. (K)

AGENDA b149 HANDELINGE bt2l

159. Hutpmiddets vir stittetyd van jeug (K)
Die Sinade versoek
kerkrade en ouers om hut katkisante te mativeer am
daagliks stiltetyd te hau en die volgende hulpmiddets
te gebruik:
*

Die kategese-teerboek vir die aand-stittetyd.

Die dagbaek: ~ vir die og
gend-stiltetyd;
*

Die Sinode
betuig sy dank teenoor etke Christen-leerkrag wat sy
beraep as goddelike roeping beoefen en deur sy op
trede ‘n navotgenswaardige voorbeeld vir die kinders
stel;
sien die Christen-anderwyser as die uitnemende in
strument vir die behaud van die Christetike karakter
van die onderwys;
versaek ons lidmate in bestuursrade am benewens
ander bekwaamhede oak Christenskap as ‘n hoe
prioriteit by die aanstetling van personeet te laat geld.

,

kerkrade am voldoende eksemptare van albei boeke
jaarliks te bestel sadat dit maktik deur die kinders

AGENDA bI 54, 55 HANDELtNGE bl 24, 25
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164. S A Polisie, jong lede (SIR/K)
Die Sinode versoek ringe en kerkrade am besondere
aandag op pastorale viak aan jong lede in die SA
Polisie te verleen, am sensitief ingestel te wees op
hulle eiesoortige behoeftes in die omstandighede
waarbinne hulle tans moet optree.
Die Sinode neem met dank kennis van die besondere
werk wat die S A Polisie onder uiters moeilike cmstandighede, in die RSA verrig.
HANDELINGE bI 23
165. Senior KJA (K)
Die Sinode is dankbaar vir die steeds toenemende
getal hoerskoolleerlinge wat inskakel by die Senior
KJA en rnoedig kerkrade aan am hierdie aksie sover
moontlik te help met fandse, lokale, vervoer, vatwasse raadgewers, leierskursusse ens.

kante moontlik te maak cm jaarliks minstens ~n van
die kursusse van BUVTON byte woon en daarvoor te
begroot.
HANDELINGE bI 65
169 BUVTON: Dank prof D W de Villiers (S)
Die Sinode bedank prof D W de Villiers vir sy onver
moeide ywer in die totstandkoming van BUVTON en
wens horn die seen van die Here toe.
AGENDA b162 HANDELINGE b165
170. BUVTON (S/K)
Finansiëlé ondersteuning (K)
Die Sinode versoek lidmate en gerneentes am
BUVTON finansieel te andersteun.

AGENDA bI 51 HANDELINGE bl 23

AGENDA bI 62 HANDELINGE bI 66

166. Skoolverlaterskampe (S/K/R)

170. Beroepbare proponente (S/K)

Die Sinode

Die Sinode verseker die gelegitimeerdes wat op ‘n
beroep wag van die kerk se rneelewing en voorbid
ding.

bevestig sy dank teenoor die personeel van die
skoalverlaterskampe vir hul apofferings, toewyding
en voortreflike diens. Die kampleiers word veral bedank vir al hut oortydwerk aan die administrasie;
(S)

AGENDA bI 60 HANDELINGE bI 64

versoek kerkrade en Ieraars am die matrikulante aan
te moedig am die kampe bytewoon; (K)

Die Sinode versoek kerkrade baie dringend am waar
moontlikposteteskep, aftehelpskep-tydelikof per
manent am meer proponente te kan akkomodeer.

172. Beroepbare proponente : Poste vir (K)

-

vra kerkrade am hut betrokke streek se kamp finan
sleel te ondersteun; (K)

HANDELINGE bl 64

versoek ringe wat skoolverlaterskampe wit reel am dit
in koördinasie met die Jeugkantoor te doen. (R)

173. Beursfonds (K)

AGENDA bI 52 HANDELINGE bl 24

Die Sinode betuig sy opregte dank en waardering
teenoor lidmate en gemeentes wat die beursfonds
die afgelope vier jaar finansieel ondersteun het.

KURATOREUM

167. Navorsing Aanvraag en keuring van predikante (5)
-

Die Sinode doen ‘n dringende beroep op lidmate om
tot die beursfonds byte dra en versoek hulle am met
die opstel van hulle testament oak die .beursfonds
van die Kweekskool in gedagte te hou.

Die Sinode versoek die Kuratarium am in samewerking met die kurataria van die ander teologiese fakulteite van die Ned Geref Kerk navarsing te doen oar
die verwagte toekamstige aanvraag na predikante
sodat die keuring vir toelating tot teologiese apleiding méér in oareenstemming met die aanvraag ge
bring kan word.

Die Sinode versaek gemeentes am indien moontlik
jaarliks ‘n skenking aan die beursfonds te doen. Die
bedrag van R750 word as ideaal genoem.

HANDELINGE bl 65

R G Butler: Die aansaek word goedgekeur

168. BUVTON Jaarlikse kursusse vir predikante
(K)

W J Louw: Die aansoek word goedgekeur

-

Die Sinode versoek kerkrade cm dit vir hulle predi

AGENDA bI 60 HANDELINGE bt 65
174 Herstel van status (S)

0 R Olivier: Die aansoek word goedgekeur

23

.W L van der Merwe: Die aansoek word goedgekeur.

181. Brits-lsraet-Beweging: Publikasie (5)

AGENDA bI 179 T3.3 en T 3.5
87, 88

Die Sinode besluit om SKLAS te versoek dat ‘n pub

HAN DELINGE bi

likasie oor die Brits-lsrael-Beweging in verstaanbare
taal op skrif gestel sal word.

175 Teologiese Dag (S/K)
AGENDA bI 173 T4.2 HANDELINGE bl 66,67
Die Sinode spreek sy waardering teenoor die Dosen
teraad uit vir die aanbieding van die teologiese dae.
(S)

182. Burgerlike Samewerking. Buro vir
Die Sinode

Die Sinode moedig predikante aan om die teologiese
dae by te woon. (K)
AGENDA b159 HANDELINGE bl64

1. spreek sy waardering uit dat die owerheid, vanweë
die beweerde wederregtelike optrede van lede van
die Buro vir Burgertike Samewerking, ‘n geregtelike
kommissie van ondersoek aangestel het;

176. Teologiese Studente (S)
Die Sinode neem met waardering kennis van die
studente wat hulle in moeilike en onsekere tye aan
meld vir opleiding met die oog op die bediening.
AGENDA bI 59 HANDELINGE bI 64
LEER EN AKTUELE SAKE
177. Aborsie (K)
Die Sinode besluit dat lidmate en kerkrade opgeroep
word om die Skrif se standpunt oor aborsie en die
lewe te bestudeer en beswaar te maak teen enige
standpunte wat met die Skrif strydig is. (Na aanlei
ding van SKLAS verslag pt 25 2)
AGENDA bI 173 HANDELINGE bI 78
178. AKLAS: Samestelling (5)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode dat twee
eksegete ook onder die lede van AKLAS sal tel.
AGENDA b1173 T4.2

HANDELINGE b166

179. Bedrytsetiek. Riglyne vir (S)
Die Sinode keur B3.2 goed met die verstandhouding
dat SKLAS dit as deel van sy opd rag sat beskou vir sy
voorLgaande studie oor “Inflasie.
B3.2 lui soos volg: Die Sinode besluit dat SKLAS ver
soek word om riglyne vir ‘n bedryfsetiek uit te werk vir
deursending na kerkrade en ringe.
AGENDA bI 173 T4.2 HANDELINGE bI 66
180. Beswaarskritte (5)
Die Sinode besluit dat die betrokke persone wat by
die vorige Sinode beswaarskrifte ingedien het, vir
hulle kerktike meelewing en teologiese ernsbedank
word.
AGENDA bl66 HANDELINGE b148

2. spreek sy verontwaardiging uit oor die voort
stepende gewetd in ons land en is veral verontrus oor
die omvang van intimidasie en politiek-gemotiveerde
moorde;
3. spreek sy diepe besorgdheid daaroor uit dat daar
steeds aanhoudende beskuldigings en selfs skuldig
bevindings is rondom beweerde gewelds-wandade
deur lede van die veiligheidsmagte;
4. getuig dat, ofskoon alle vorme van geweld en
moord onaanvaarbaar is, enige sodanige optrede
deur ‘n owerheid of enige owerheidsinstansie verwer
plik is;
5. doen ‘n ernstige beroep op die regering sowel as
politieke partye en organisasies wat met die regering
Of onderling verskil Of in stryd gewikkel is, om alles

binne hut vermoë te doen om die geweldpteging tot
‘n einde te bring;

6. roep kerkrade en lidmate op om hutle vir vrede en
versoening te beywer en steeds daarvoor te bid, en
om sensitiet te wees vir ander se standpunte en belange;
7. oordeel dat enige toekomstige hardnekkige ge
rugte oor intimidasie, geweld en moord deur ‘n or
ganisasie, pot itieke party of die regering van die dag,
deur ‘n onafhanktike geregtelike kommissie onder
soek behoort te word.
AGENDA bt 173 T4.2

HANDELINGE bt 67

183. Bybetvertaling (S)
Die Sinode besluit
dat sy hoe waardering opnuut geboekstaaf word vir
die verantwoorde wyse waarop die vertaters hutle
moeilike taak ook in hierdie opsig uitgevoer het.
AGENDA bl 66 HANDELINGE bI 48
184. Bybelvertalingsprojekte (S)
Die Sinode bestuit
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om die Bybegenootskap van Suid-Afrika en almal in
ons vaderland wat met vertaHngsprojekte gemoeid is,
die rykste seen van die Here toe te bid op hulle groot
en verantwoordetike taak om God se Woord sinvol te
vertaal.
AGENDA b166 HANDELINGE bl48
185. Christus se uniekheid (5)
Die Sinode bely dat Jesus Christus die enigste Weg
tot saHgheid is, en versoek die Moderatuur van die Al
gemene Sinode om, teenoor die propagering van ‘n
a~omvattende wêreldgodsdiens, ‘n beskr~iwingspunt
waarin die uniekheid van Christus severlossingswerk
bely word, na die Gereformeerde Ekumeniese Raad
wat in Mel 1992 in Athene sit, te stuur.
HANDELINGE b149
186. 000dstraf/Doodmaak tydens ooHog/Aborsie
(S)
SKLAS word versoek om riglyne rakende ander sake
waar lewe beeindig word, by doodstraf, doodmaak
tydens oorlog en aborsie wanneer dit bekend word
dat die baba ‘n fisieke defek gehad het, neer te lê.

189 Een kerkverband
Kerke. (S)

-

FamiNe van Ned Geref

Die Sinode besluit dat aangesien die ASK tans in
dringende aandag gee aan ‘n model vir een kerkver
band vir die famihie van Ned Geref Kerke waarin die
saak we! aandag kry, die aangeleentheid eers daar
gelaat word.
AGENDA bI 173 HANDELINGE bI 67
190. Hermeneutiese reë!s vir gemeentelede
Die Sinode versoek SKLAS om hermeneutiese reels
vir die verstaan van die Skrif vir gewone gemeen
telede op te stel.
AGENDA bI 174 HANDELINGE bI 78
191. !nflasie (5)
Die Sinode versoek SKLAS om met die N G Sending
kerk en die N G Kerk in Afrika te skakel rondom die
inf!asievraagstuk.

HANDELINGE bI 48

Die Sinode keur bostaande beskrywingspunt goed
en versoek SKLAS om in sy voortgaande studie oor
lnflasie aan hierdie opdrag aandag te gee.

187. Ekonomiese noodsituasie

AGENDA bI 174 HANDELINGE bI 78

Die Sinode versoek die SKLAS om
1. gemeentes en ringe in te hg ten opsigte van die
omvang van die maatskaplike en ekonomiese nood
situasie van die hele bevolking;

192. Kapelaansaangeleenthede (S)
Die Sinode besluit dat die opdrag gekontinueer word
sodat SKLAS meer resente inhigting kan bekom.

2. Strategie te ontwikkel sodat die kerk se barmhar
tigheidwerk so organiseer kan word dat lidmate meer
direk betrokke kan raak by die nood in ons land.

AGENDA b177 HANDELINGE b149

HANDELINGE b1113
188. Evolusieleer (S)

Die Sinode besluit dat die Kapelaansdiens SKLAS
mug oor hoe lektuur teologies en konfessioneeh ge
keur word.

Die Sinode besluit

AGENDA bI 174 Hndehinge 8L78

dat van SKLAS se handelswyse kennis geneem word.

194. Kapelane: Rangstruktuur (S)

dat die versiag as ‘n studiestuk aan AKLAS deurges
tuur word met die versoek:
dat die Algemene Sinode ‘n standpunt oor die evolu
sieleer formuleer;

Die Sinode besluit dat SKLAS ‘n prinsipiele standpunt
sal formuleer en aan die Sinode sal voorlé rakende
die rol van die kapehaan in die SAW, SAP en SAGD,
vera! met betrekking tot die rangstruktuur waaraan
kapelane op bepaalde plekke blootgestel word.

dat die medewerking van natuurwetenskaplikes 00k
verkry word;

193. Kapelaans-!ektuur (S)

dat ‘n bevathike brosjure oor die evolusieleer gepub
hiseer word om veral aan studente leiding te gee in
hierdie verband.

Die Sinode neem daarvan kennis dat die Algemene
Sinode ‘n soortgelyke opdrag na AKLAS verwys het
en besluit dat die bogemelde versoek deur die ge
bruikhike kanale na AKLAS gestuur word sodat ook
aan hierdie aspek aandag gegee kan word.

AGENDA BL79

AGENDA b1174 HANDELINGE b178

HANDELINGE bl49
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195. Kerkeberaad (S)
Die Sinode neem kennis van die Kerkeberaad in
Kaapstad wat deur iidkerke van die SARK, die atvaar
diging van die WRK asook prof Piéter Potgieter as
waarnemer van die Ned Geref Kerk bygewoon word,
en bid die vergadering die seen van die Here toe.

gedoen moet word en daarom ook met die kerkraad
se goedkeuring moet geskied;
dat die kerkraad hom deeglik moet vergewis van
die meriete van elke geval sodat misbruik uitgeskakel
sal word;
-

-

HANDELINGE bI 99

196. Kerk en Samelewing 1990 (S)
Die Sinode gee aan SKLAS opdrag dat daar deurlo.
pend aandag aan hierdie getuienis van die Ned Geref
Kerk gegee word.
AGENDA b1174

HANDEUNGE b179

dat Woordverkondiging essensieel is;

dat die ware betekenis van die Nagmaal verduidelik
word sodat alie misverstand en bygeloof uitgeskakel
kan word;
-

dat minstens nog een ampsdraer, verkieslik die
wyksouderling, ook die geleentheid bywoon en, waar
moontlik, ook medegelowiges sodat die gemeen
skapskarakter van die Nagmaal bewaar kan bly.’
-

197. Die mens en menslike lewe (S)

AGENDA bI 82 HANDELINGE bI 50

Die Sinode ag dit hoog wenslik dat ter sake kwessies
op die terrein van die bio-etiek (soos o a voorgeboor
telike lewe, aborsie ens) op elementére wyse in die
skool en in die kategetiese onderrig behandel word
en desnoods deur Bybeikor in ‘n jeugkursus saamge
vat word. Die Sinode versoek dat SKLAS ondersoek
in hierdie verband sal doen.

202. Nagmaalbediening buite erediens (5)

AGENDA b1174 HANDELINGE b178

198. Die mens en menslike lewe (8)
Die Sinode besluit dat ter wille van die kerk se ge
tuienis in hierdie saak versoeke gerig sal word dat die
versiag in sowel die Mediese Joernaai as in ‘n
populêre vrouetydskrif geplubliseer sal word.
AGENDA bI 174 HANDELINGE bI 78

199. ‘Messiaanse” tekste (S)
Die Sinode besluit dat die voile inhoud van die Cu
Testamentiese verkondiging en nie slegs enkele sg
Messiaanse” tekste nie in Christus ontsluit word.

Die Sinode besluit dat die stelwyse van die eerste
paragraaf van Bladsy H 50, Punt 3.6.12.1 van die No
tule verbeter word aangesien dit tans verwarring ye
roorsaak. Die punt moet soos volg lees:
Die Sinode besluit om by die Algemene Sinode aan
te beveel dat Nagrnaal behalwe by hoe uitsondering,
in ‘n erediens deur ‘n bedienaar van die Woord be
dien word. Uitsonderlike gevalie moet op die vol
gende voorwaardes geskied:
dat vir sodanige bediening by die kerkraad aansoek
gedoen moet word en daarom ook met die kerkraad
se goedkeuring moet geskied;
-

dat die kerkraad horn deeglik moet vergewis van die
meriete van elke geval sodat misbruik uitgeskakel sal
word;
-

-

dat Woordverkondiging essensieel is;

-

-

AGENDA b166 HANDELINGE b148

200. Messiasverwagting (S)
Die Sinode besluit dat met dankbaarheid kennis ge
neem word van die verduideliking wat die betrokke
studiestuk (veral in sy uitgebreide vorm) bied.

dat die ware betekenis van die Nagmaal verduidelik
word sodat alle misverstand en bygeloof uitgeskakel
kan word;
-

dat minstens nog een arnpsdraer, verkieslik die
wyksouderling, ook die geleentheid bywoon en, waar
moontlik, ook medegelowiges sodat die gerneen
skapskarakter van die Nagmaal bewaar kan bly.’
-

HANDELINGE b183

AGENDA bI 66 HANDELINGE bl 48

203. Nagmaalsbediening deur ouderlinge

201. Nagmaalbediening (S)

Die Sinode dra dit aan SKLAS op om in oorleg met
die SRK te besin oor die moontlikheid dat die Nag
maal ook in sommige ornstandighede deur ouder
linge bedien rnag word Hierdie verslag moet so
spoedig moontlik beskikbaar géstel word aan die be
trokke instansies wat in opdrag van die Algemene Si
node besig is met herbesinning oor die ampte,
aangesien dit van direkte belang sal wees met die
oog op die voorstelle ten opsigte van die herformUler

Die Sinode besluit om by die Algemene Sinode aan
te beveel dat Nagmaal behalwe by hoe uitsondering,
in ‘ii erediens deur ‘n bedienaar van die Woord be
dien word. Dit moet op die volgende voorwaardes
geskied:
-

dat vir sodanige bediening by die kerkraad aansoek
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ing van die betrokke artikels van die Kerkorde.

voig verander:

AGENDA b1174 HANDELINGE BL79

Bestaande paragrawe 1 en 2 word netso behou.
Paragrawe 3 en 4 word gewysig en met onder
staande 3 paragrawe vervang:

204. Okkuftisme (S)
Die Sinode spreek sy verontrusting uit oar die sensa
sionele wyse waarop sommige popu~êre tydskrifte
sake soos satanisme en okkultisme aanbied en is van
oordeel dat sodanige hantering eerder ‘n nadelige
uitwerking kan he en jongmense se belangstelUng vir
sodanige sake op ‘n ongesonde wyse kan prikkel.
Daarom word die media dringend versoek om so
danige sake met verantwoordelikheid te hanteer en
am veral ook die sg feite baie meer krities te benader.
AGENDA bI 174 T4.2 HANDELINGE bI 79
205. Okkultisme Kursus deur BUVTON (S)
-

Die Sinodeversoek BUVTON am oorweging te skenk
aan die moontlikheid am ‘n toerustingskursus t a v
okkultisme vir predikante aan te bied,
AGENDA b~ 174

T4.2

HANDELINGE bI 79

206. Okkultisme (S)
2.4.6 Die Ring van BeUviIle het SKLAS versoek
2.4.6.1 dat duideliker onderskei moet word wanneer
dit gaan am die bevryding van die ongelowige uit be
setenheid en wanneer dit gaan om die vernuwing van
Christene wat okkulties betrokke geraak het, Die
ongedifferensieerde gebruik van begrippe soos
okkulties belas, ‘demoniese magsgreep, okkul
tiese betrokkenheid is verwarrend.
2.4.6.2 dat punt 2.4.4.10.5 (Al 2 Verslag SKLAS p. 70)
noukeuriger geformuleer moet word. Alle mense
word immers verbs deur die bboed van Christus en
verander en vernuwe deur die Hellige Gees.
Aangesien die tyd ontbreek het am hieraan aandag
te gee, beveel SKLAS aan dat die tydelike kommissie
vir Leer en Aktuebe Sake tydens die Sinode hieraan
aandag sat skenk.
Die Sinade besbuit dat die volgende reaksie en wysig
ing op die oorspronkbike versiag van die Tydelike
Kommissie goedgekeur word:

Daar moet onderskei word tussen besetenheid en ge
bondenheid
Van besetenheid kan net sprake wees by ongebo
wiges. Die begrip druk die uiterste vorm van oar
gawe aan en beheer deur die Satan uit. Met beseten
heid word die totate beheer van ‘n ongebowige deur
die Bose bedoet. Die persoon is nie deurgaans in
hierdie toestand nie. Nie able ongebowiges is egter
besete nie.
Onder gebondenheid word bedael ‘n beperkte be
heer wat deur die Bose uitgeoefen word op ongebo
wiges en gebowiges wat, in mindere of meerdere
mate, bedrywig is op die terrein van die okkulte.
Sommige ongebowiges is deur deelname aan die
okkubtiese gebruike demonies gebind. Dit beteken
dat die Bose ‘n mate van beheer oor die persoon uit
aefen.
Die bestaande paragraaf 5 volg nou.
die volgende nuwe paragraaf:

Daarna kam

In literatuur oar die onderwerp word met begrippe
soos okku[ties betas’, ‘demoniese magsgreep” en
“okkubtiese betrokkenheid” aangedui enige vrywNbige
betrokkenheid by die okkultisme deur ‘n gebowige of
ongebowige ongeag die mate van daardie betrokken-~
heid.
Dit sluit dus besetenheid en enige graad van binding
in.
Die res van punt 2.4.4.9 bly onveranderd.
2. Punt 2.4.6.2 bladsy 71 (A12 Verslag SKLAS)
Voeg die valgende sin, as laaste sin van die laaste
paragraaf, by punt 2.4.4.10.5, bladsy 70. (A12 Ver
slag SKLAS), by.
In beide gevalle geskied die verbossing deur die bboed
van Christus en die verandering en vernuwing deur
die Heibige Gees.
AANBEVELING Goedgekeur
-

1. Punt 2.4.6.1 bladsy 71 (A12 Versiag SKLAS)
Eerste sin:
Gedagtig daaraan dat die versiag slegs ‘n reaksie op
die gravamen is en nie ‘n omvattende studie is nie,
word die onderskeiding, wat in punt 2.4.4.10.7 ge
maak is, as voldoende beskou. (A12 Verslag SKL.AS
p. 71)

2.4.5.1 Die verstag oar Okkultisme (A12 Verstag
SKLAS punt 2.4 p. 66) as geheel ward gaedgekeur
saos gewysig.
2.4.5.2 Die Sinade stuur die verstag aan AKLAS vir
aandag.
AGENDA bb 71 T4.2 HANDELINGE bI 80,81

Tweede sin:

207. Rustenburg-Kerkeberaad (S)

Punt 2.4.4.9 (A12 Verstag SKLAS p. 68) ward soos

Die Sinade besluit
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Die Sinode vereenselwig horn met die stand punt van
die Ned Geref Kerk-afvaardiging na Rustenburg:

held en able betrokke instansies te bring.” (Kerk en
Samelewing, par 155)

Die afvaardiging van die N G Kerk na die Rusten
burg-beraad het die konferensie benut as ‘n beson
dere geleentheid om met kerkleiers van haas al die
kerke in Suid-Afrika nader kennis te maak.

AGENDA bl 174 HANDELINGE bI 79, 80

*

Die afvaardiging het die verskillende referate en
groepbesprekings insiggewend gevind en het veral
ook die wêreld van diegene wat hulleseif die “slagof
fers van apartheid noem, (angs die weg beter leer
ken.
*

Prof Willie Jonker, wat nie lid van die amptelike af
vaardiging van die N G Kerk was nie, het tydens die
konferensie uit eie beweging en as deel van sy refer
aat, ‘Understanding the church situation in South Af
rica’ sy skuld bely vir sy eie aandeel aan apartheid,
asook die van die N G Kerk in die hg van die beleid
stuk Kerk en Samelewing 1990 wat tydens die jong
ste Algemene Sinode aanvaar is. Die N G Kerk se
amptelike afvaardiging het horn daarna vereensetwig
met prof Jonker se belydenis ten opsigte van die N G
Kerk en apartheid, omdat dit ooreenstem met wat in
Kerk en Samelewing 1990 (par 279-287) gesê word.
Die afvaardiging beskou dit nie so dat hy hiermee die
verantwoordelikheid op horn geneem het om na
mens die N G Kerk skuld te bely nie, aangesien die
Algemene Sinode dit reeds self gedoen het. Die at
vaardiging het in werklikheid net wat die Sinode
reeds in die verband gesê het, aan die Rustenburg
konferensie oorgedra.
*

Die afvaardiging aanvaar die Rustenburg-dekla
rasie wat aan die einde van die vergadering uitgereik
is, as ‘n aanduiding van hoe die meeste kerke in Suid—
Afrika oordeel oor die sake waarna verwys word, en
onderskryf dit in die mate dat Kerk en Samelewing
1990 daarvoor ruimte laat. Daar is stellings in die
stuk waarmee die afvaardiging nie saamstem nie,
omdat dit baie eensydig gestel is, en die afvaardiging
het dit ook tydens die konferensie gesé. Die in
leidende paragraaf van die verklaring lui dan ook
duidelik dat al die afgevaardigdes na die konferensie
nie met at die besonderhede saamstem nie.
*

‘Die N G Kerk se afvaardiging het die konferensie
as ‘n verrykende ervaring beleef, en sal graag by op
voig-konferensies van hierdie aard betrokke wit wees,
aangesien ons gb dat die Here en sy kerk in Suid-Af
rika en by name ook die N G Kerk op die wyse ge
dien word en die kerk sodoende sy roeping in ‘n ver
anderende Suid-Afrika kan vervub.”
*

-

-

Die Sinode besluit dat die belydenis van skuld prak
ties opgevolg moet word met die besluit van die Al
gernene Sinode (1990), p 662, pt 1.28.2.1 tw “Die Sinode besluit dat in die hg daarvan dat apartheid in die
praktyk vir baie mense tot nadeel gestrek het, die Sinode ‘n beroep doen op able bidmate om hulle te
beywer dat reg sal geskied aan almal in ons land op
sosiale, opvoedkundige, ekonomiese, politieke en
able ander gebiede (Kerk en Samelewing, par 144) en
om onreg en nood onder die aandag van die ower

208. Skutdbelydenis (S/K)
Die Sinode besluit dat hy horn vereenselwig met die
besbuit van die Algemene Sinode (1990) in verband
met apartheid en skuldbelydenis soos verwoord in
Kerk en Sarnelewing (par 274-288) en doen ‘n beroep
op gemeentes om aan die hand hiervan op pbaaslike
vlak aan die skuldvraag aandag te gee.
AGENDA bl 175 HANDELINGE bl 80
209. Skubd, skuldbebydenis en restitusie (S)
Die Sinode dra dit aan SKLAS op om ‘n ondersoek te
doen na die plek van skuld, skuldgevoel, skuldbe
lydenis en restitusie in die onderlinge verhoudings
van mense in die land.
Die Sinode verwys die versoek na die Sinodale Korn
missie vir Leer en Aktuele Sake vir ondersoek.
HANDELINGE blll9
210. Sondaghandel (M)
Die Sinode besluit
dat die Moderamen met dringendheid met die ower
hede in gesprek tree oor die aangeleentheid.
AGENDA bI 82 HANDELINGE bI 49
211. Voorbehoedmiddebs
Die Sinode besluit om te volstaan met die studiestuk
oor Die Mens en Menslike Lewe en verwys ook spesi
fiek na die sbotparagraaf waar aan hierdie aspek aan
dag gegee word. (A12 Versiag SKLAS punt 2.5.1 p.
71)
AGENDA bl175 HANDELINGE bl8O
212. Vooroordeeb: Studiestuk oor (S/K)
Die Sinode aanvaar die studiestuk oor vooroordeel
en stuur dit aan die Algemene Kommissie vir leer en
Aktuele Sake (AKLAS) deur.
Die Sinode doen ‘n beroep op kerkrade om aan die
hand van die Studiestuk wee te ondersoek waardeur
op pbaasbike vlak op ‘n praktiese manier meegewerk
kan word aan die afbreek van negatiewe hou-dings
en die opbou van ‘n nuwe gesindheid van aanvaar
ding en versoening.
Die Sinode versoek SKLAS om oorweging daaraan te
skenk om die besprekingsvrae vir kerkrade in 1992
aan die hand van die studiestuk op te stel.
AGENDA bl 183 T4.2 HANDELINGE bI 81
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213. Wapengeweld. Verdediging van Evangelie
d m v (S)
Die Sinode besluit dat die opdrag gekontinueer word.
AGENDA bI 77 HANDELINGE bI 49
MODERAMEN
214. ‘n Gedragskode vir skakeling (M/S)
Die Sinode moedig die Moderamen aan om, in same
werking met die Moderatuur van die NGSK en die
Moderatuur van die NGKA (Kaapland), ‘n gedrags
kode op te stel waarvolgens onderlinge probleem
situasies eers mondelings bespreek word alvorens
daar tot persverklarings oorgegaan word.
HANDELINGE bI 16
215. Gesprek met N G Sendingkerk/NG Kerk in Af
rika (M)
Die Sinode spreek sy waardering uit vir die wyse
waarop die Moderamen die gesprekskanale na die
N G Sendingkerk en die N G Kerk in Afrika probeer
oophou en vra dat daarmee voortgegaan moet word.
AGENDA bI87 HANDELINGE b116

4.5.2 Die Sinode neem met instemming kennis van
Pt 3.4 van die evaluering van die Sinodale Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake soos aan die Moderamen
voorgelé:
“Opsigtelike leerdwalinge kom nie in Road to Damas
cus voor nie. Geeneen van die fundamentele waar
hede van die Christelike geloof word geloen of selfs
bevraagteken nie. Die~i~van die bevrydingsteo
logie bestaan egter daarin dat vanweë die oorbe
klemtoning van die horisontalistiese dimensie van die
heil, E3ybelse begrippe ‘n ander inhoud kry. Met die
swaar aksent wat vanuit die politieke heilsbeskouing
op die solidariteit met (alle) verdruktes gelé word, ver
vaag die antitese tussen geloof en ongeloof, terwyl
sosiaal-maatskaplike teenstellinge soos rykdom en
armoede voorrang geniet. Die bevryding tilt onder
drukkende strukture eerder as die versoening met
God deur die geloof in Jesus Christus (2 Kor 5:18-21)
word dan die hart van die verkondigde boodskap.”
AGENDA bI 86 T4.1

HANDELINGE bI 15

219. Spesiale Ringsvergaderings (S/R)
Die Sinode meen dat die stelsel om ringe vooraf die
geleentheid te gee om tydens spesiale vergaderings
die kommissieverslae te behandel, in die Hg van die
praktiese ondervinding in 1991 verfyn en verbeter kan
word, en besluit dat dit voortgesit moet word.

216. Kerklied Konferensie (S)

AGENDA bI 88 HANDEUNGE BLL 16

Die Sinode gee dit ter oorweging aan die volgende
Kommissie van Orde om tydens die volgende Si
nodesitting een aand ‘n konferensie te hou oor die
Erediens en dan in besonder die kerklied.

220. Wes-Kaapse Raad vir KerkUke Samewerking
(5)

AGENDA b135

HANDELINGE b147

21 7.RasionaNsasje (S)

Die Sinode
versoek dat knelpunte en probleme t o v die reelings
voorLvioeiend uit die verslag van die Kommissie vir
Rasional isasie, veral verslaggewing, spesiale ringsit
tings, vergadertye ens in behandeling geneem moet
word sodat die nodige aanpassings gedoen kan
word;
benoem ‘n kommissie bestaande uit die assessor as
sameroeper en een verteenwoordiger van elk van die
volgende kommissies: Toesig en Kontrole, Ge
tuienis, Jeug, Diens van Barmhartigheid, Leer en Ak
tuele Sake met die reg van koöpsie;
keur goed dat hierdie kommissie se voorstefle deur
die Sinodale Kommissie vir implementering goedge
keur mag word.
AGENDA bI 57 HANDELINGE bI 27
228. Road to Damascus (S)

Die Sinode spreek sy waardering ult vir die gesprekke
wat die Moderamen die afgelope tyd met die verteen
woordigers van die Ned Herv Kerk van Afrika en die
Geref Kerke in Suid-Afrika gevoer het, en vra dat daar
mee voortgegaan word. Die Sinode vra dat die
moontlikheid van ‘n Wes-Kaapse Raad vir Kerklike
Samewerking, waarvan onder meer die Afrikaanse
susterkerke lede kan wees, ondersoek moet word.
AGENDA b187 HANDEUNGE b116
PUBLIKASIES
221. Bybelkor Bybestudiegidse (K)
-

Die Sinode moedig gemeentes en kerkrade aan om
soveel as moontlik van Bybelkor se Bybelstudiegidse
en toerustingmateriaal gebruik te maak sodat die
geestelike groei van lidmate optimaal bevorder kan
word.
AGENDA bI 17 HANDELINGE bI 53
222. Bybelkursusse in Engels (S)
Die Sinode besluit
Dat Bybelkor die moontlikheid sal ondersoek om
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meer bestaande kursusse in Engels te vertaal en
nuwe Engelse kursusse saam met goedgesinde En
gelse kerke en organisasies te beplan en te skryf.
HAN DELINGE bI 54
223. Die Kerkbode (K)
Die Sinode doen ‘n beroep op kerkrade en gemeen
tes om intekening op Die Kerkbode daadwerklik te
bevorder.

Mediasentrum (K>
Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes om ‘n me
diasentrum in elke gemeente in te rig en video’s en
kassette in voorraad te hou vir uitleen of verhuring
aan lidmate of instansies.
Goeie Nuus-Televisie

(8)

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

Die Sinode moedig gemeentes aan om toe te sien dat
minstens alle kerkraadslede intekenaars en gereelde
lesers van Die Kerkbode is.

AGENDA b117

AGENDAbI15 HANDELINGE bl53

Die Sinode vra dat kerkrade vir hulle predikante op
die Ned Geref Teologiese Tydskrif sal inteken en dat
hierdie kwartaaiblad aan potensiële intekenaars in die
gemeente bekend gestel word.

224. Kerkilke Media Skakelpersoon (K)
-

Die Sinode doen ‘n beroep op elke gemeente en
kerkraad om ‘n skakelpersoon vir kerkilke media aan
te wys en te verseker dat hierdie persoon aktief is.
Kerklike media Benutting van (K)

HANDELINGE b154

227. Ned Geref Teologiese Tydskrif (K>

AGENDA buS HANDELINGE b153
228. N G Kerk-Uitgewers (5)

-

Die Sinode moedig gemeentes en kerkrade aan om
die kerkllke media afkomstig van die Tydskriftemaat
skappy, Bybelkor en Mema op elke moontlike wyse
te benut sodat die evangelic van Jesus Christus uit
gedra kan word en die lidmate vir dienswerk toege
rus kan wees.
AGENDA b117 HANDELINGE b154

2253. Leesstof. Suiwerheid van (K’S)
Die Sinode maak lidmate daarop attent dat alle lees
stof wat voorgee om Christelik te wees, nie altyd
suiwer volgens die belydenis van die Ned Geref Kerk
is nie. Derhalwe dring die Sinode by lidmate daarop
aan om in hulle keuse van leesstof sorg te dra dat dit
in ooreenstemming met die leer van die kerk is. (K)
Die Sinode doen ‘n beroep op leraars om lidmate in
hierdie opsig deur middel van at die gemeentelike ka
nale voor te 11g. (K)

Die Sinode waardeer die moo[samewerking met die
N G Kerk-Uitgewers en sy filiale.
HANDELINGE bI 52
229. N G Kerk-Uitgewers 175 jaar (S/K)
-

Die Sinode spreek sy dankbaarheid ult dat die onder
fleming wat tans as N G Kerk-Uitgewers bekend
staan, gedurende die aanstaande reses, DV op 19
Mel 1993, honderd vyf en sewentig jaar tot diens van
die Woord sal bestaan.
Die Sinode aanvaar dat die direksie van die onder
fleming hierdie my!paal van een en ‘n driekwart ecu
op ‘n gepaste wyse sal vier en vra dat daar in die kan
selgebede op Sondag 17 Mci 1993 met dankbaarheid
en voorbidding aan hierdie onderneming gedink sal
word, (K)
AGENDA bI 15 HANDELINGE bI 53

SAUK/ Die Voorligter/Die Kerkbode (5)

230. N G Kerk-Uitgewers/Die Kerkbode/Die Voor
ligter en Bybelkor (S)

Die Sinode spreek sy waardering uit teenoor die re
daksies van die SAUK se godsdiensprogramme, Die
Kerkbode en Die Voorligter vir die leiding wat aan die
kerklike publiek 001 leersuiwere boeke gegee word.
AGENDA b114 HANDELINGE b152

Die Sinode spreek sy grootste waardering uit teenoor
die N G Kerk-Uitgewers, Die Kerkbode en Die Voor
ligter en Bybelkor en bid die broeders wat die leiding
hier neem die krag en ondersteuning van die Heilige
Gees vir die uitvoering van hulle taak toe.

226. Mema (K/S)

HANDELINGE bI 54

Lidmaatskap (K)

231 Toerustingsjaar 1992 (K)

Die Sinode moedig gemeentes en lidmate aan om
lede van Merna te word en/of hulle lidmaatskap voort
te sit.

Die Sinode versoek gemeentes en kerkrade om vol
ledig in te skakel by Toerustingjaar 1992.
AGENDA b117 HANDELINGE b154
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232. Ult die Beek/Lig en lewe (K)
Die Sinode beveel die gebruik van hierdie dagboeke
sterk aan.
HANDEUNGE bI 53
233. Verk~arende Bybel (K)
Die Sinode beveel die Verkiarende Bybel opnuut
sterk by alle fldmate aan vir daaglikse gebruik en
spreek die begeerte uit dat daar in elke huisgesin in
elke gemeente ‘n eksemplaar sal wees waaruit die
hele gesin tot opbou van hulle heilskennis en geloof
kan put.
AGENDA bl 14 HANDELINGE bI 53
234. Die Voorligter (K)
Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes en kerk
rade om massa-intekening op Die Voorligter voort te
sit en waar moonijik te verhoog, sodat soveel as
moontlik van die lidmate hierdie Christelike gesins
blad van ons kerk sal ontvang en lees.
Die Sinode moedig kerkraadslede aan om individuele
intekening op Die Voorligter in die wyke te werl en te
bevorder sodat die getal individuele intekenaars al
gaande vergroot sal kan word.
AGENDA b116 HANDELINGE bl53
REGS
235. Algemene Sinode: Proporsionele verteen~
woordiging by
Die Sinode besluit om die volgende voorstel te
verwys na die Sinodale Regskommissie.
Die Sinode
1. Besluit om by die Algemene Sinode aan te beveel
dat die verteenwoordiging van die Streeksinodes op
die volgende Algemene Sinode in die toekoms pro
porsioneel tot die belydende lid mate in elke streeksi
node bereken sal word.
2. Versoek die Algemene Sinode om die kerk in sy
geheel by besluitneming te betrek deur konsepver
slae (wat enige sake bevat wat verdelend op die kerk
kan inwerk) vir kornmentaar aan Ringsvergaderinge
voor te lé

Die Algemene Sinode besluit om wat sy samestelling
betref, die advies van die sinodes in te win oor die
moontlikheid van ‘n pro rata- samestelling volgens
die getal belydende lidmate en verwys hierdie hoof
stuk van die verslag na die sinodes vir kornmentaar.
Die Sinode besluit dat
die hele aangeleentheid verwys word na die Sinodale
Regskommissie met die oog op hulie ondersoek in
die verband (vgl Al 4 2.1 .1.2 en H56).
Tl.3 HANDELINGE bl 86
237. Klagtes. lndien van (S)
Die Sinode neem kennis van die Beskrywingspunt en
stuur die Beskrywingspunt en die motivering deur na
die Algemene Regskommissie, met die versoek dat
uitsluitsel gegee moet word of, volgens die huidige
kerklike bepalinge, ‘n kerkvergadering verplig is om
alle klagtes te ondersoek.
AGENDA bl 176 HANDELINGE bI 46
238. Kuratorium: Wysiging Reglement 13
Die Sinode besluit om die huidige Reglement
13.2.1.3.3 met die volgende te vervang:
2.1.3.3 Dosente
2.1.3.3.1 Die kuratorium hou toesig oor die leer en
lewe van die dosente in teologie en gee, wanneer
daar nadelige gerugte tot sy kennis kom, daarvan
kennis aan die voorsitter van die ring binne wie se ge
bied die betrokkene(s) woon.
2.1.3.3.2 Die kuratorium hou toesig oor die dosente
in die uitoefening van hul ampsligte. Indien, na die
oordee! van die kuratorium, waar so bepaal deur ‘n
betrokke sinode, op hul voorlegging en ook na die
oordeel van die sinodale kommissie of van die si
node, ‘n dosent om die een of ander rede onbevoeg
of ongeskik bevind word om sy ampspligte tot bevre
diging van die kerk uit te voer, versoek die kuratorium
hom om kragtens die onderneming van dosente on
middellik sy betrekking as dosent neer te lé.
2.1.3.3.3 Hierdie toesig hef nie die normale toesig
van die universiteitsowerheici op nie. Nou skakeling
tussen kerk en universiteit is te alle tye ‘n vereiste.
Numerering
Die Sinode besluit om die numering van die huidige
RegI 13.2.1.3.3 aan te pas om soos voig te lees:

3. Versoek die Algemene Sinode om minderheids
verslae ook in sy agenda op te neem vir oorweging
deur die vergadering.

Pt 2.1.3.3 word 2.1.3.4

HANDELINGE bI 87

pt2,1.3.3.1 word 2.1.3.4.1

236. Samestelling Algemene Sinode

pt 2.1.3.3.2 word 2.1.3.4.2
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Pt 2.1.3.3.3 word 2.1.3.4.3

242. Proponente in diens van die N G Kerk in SA

Pt 2.1.3.3.4 word 2.1.3.4.4

Die Ringskommissie van Oudtshoorn stel voor:

Die Sinode besluit om ‘n nuwe Pt 3.2.2.11 in te voeg
wat soos volg lui:

Die Sinode word versoek om ondersoek in te steh en
riglyne neer te he ten opsigte van:

3.2.2.11 : ‘n Proponent wat as dosent/professor na
die teologiese takulteit beroep word, verkry predi
kantstatus, na bevestiging met handoplegging.

1. Die bèdiening deur proponente in die NGK in SA.

Die Sinode besluit om Reglement 13.3.2.2.9 te skrap.
Die Sinode besluit om die volgende woorde in Regi
13.4.5.1 te skrap :
mag nie in kierikale drag op
tree nie...
AGENDA T3.6 HANDEUNGE b1116

2. Erkenning en die moonthike ordening van ge
noemde proponente.
Die Sinode besluit
a) die saak word verwys na die Sinodale Regskom
missie vir ondersoek en rapport aan die Sinodahe
Kommissie.
b) intussen ken die Aktuarius genader word vir ad-

239. Moderamen Samestelling (S)

vies oar die saak.

Die Sinode besluit:

T3.6 HANDELINGEbI25pt7.1, 117

Die voorstel van prof~D W de ViHiers dat minstens
twee ouderlinge van die Moderamen nie-preciikant
moet wees, word verwys na die Sinodale Regskom
missie om ondersoek in te stel in die reses en die Sinode in 1995 te dien met ‘n aanbeveling.

243. Samestelling van Sinode (5)

-

HANDELINGE bI 69
240. N G Kerk~Uitgewers
Die Sinode besluit
1 om opdrag aan die Sinodale Kommissie vir die
Fondse en die Sinodale Regskommissie te gee om
ondersoek in te stel na die verhouding tussen die
N G Kerk-Uitgewers en die Sinode in die hg van die
geskiedenis, die akte van oprigting en die statute van
die N G Kerk-Uitgewers, wat as ‘n nutsmaatskappy

Die Sinode gee opdrag aan die Regskommissie am
in die reses wee te ondersoek om die SamesteNing

van die Sinode te verklein en die effektiwiteit daarvan
te vergroot.

Die Regskommissie word versoek am aanbevehinge
te doen aan die Sinodabe Kommissie vir deursending
na die Algemene Sinode.
HANDELINGE -bI 61
244. Wysiging Bepaling (52.2.8)

52.2.8 Die Predikant in Sinodale Diens met opdrag
Gemeentebediening

funksioneer;

52.2.8.1 Behartig die skribaat van die SGK met able

2 om, indien dit uit die ondersoek blyk datdie Sinode
daarop geregtig is om die state aan te vra, die N G
Kerk-Uitgewers te versoek om volledige, geoudi
teerde state jaarliks aan die Sinodahe Kommissie vir
Fondse voor te he vir beoordehing en moonthike kom
mentaar aan die Sinodale Kommissie en die Sinode.

wat daaruit voortvloei.

52.2.8.2 Wanneer daartoe versoek tree hy op as fasihi
teerder van ringe en gemeentes ivm die toepassing

T2.4 HANDELINGE bI 100, 118

52.2.8.3 Hy is verantwoordehik vir navorsing oor ge

241. On~binding van Sinode : Studie van (S)

die nodige inhigting en voorhigting aan ringe en ge
meentes te gee oar gemeentebediening.

Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale Regskom
missie om ‘n studie van die kerkregtelike- en regsbe
ginsels rondom die ontbinding van ‘n Sinode te maak
en versiag aan die Sinodale Kommissie te hewer.

Die Sinodeverleen vol mag aan die Sinodale Kommis
sie om ‘n beskrywingspunt ivm ‘n moonthike ontbind
ingskhousule aan die Algemene Sinode te stuur.
AGENDA bhlOl HANDELINGE bh63

opdragte en administratiewe verantwoordehikhede

van die beheid wat gevolg moet word toy gemeen

tebediening.
meentebediening. Hy besoek ringe en kerkrade am

52.2.8.4 Hy vervul sy taak in die nouste samewerking
met Buvton maar onder toesig en heiding van die Si
nodale Getuieniskommissie.
52.2.8.5 Hy behartig die opstel, organisering en aan
bieding van kursusse op sinodahe, rings, en gemeen
tehike vlak ivm gemeentebediening, met die nodige
verhof van die betrokke ring of kerkraad.
AGENDA bI 123 T3.1 HANDEUNGE bI 114
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245. Wysiginge Bepalinge en Reglemente Argief

Reglement 8

A3.5 -BL11:

-Verander Pt 6.2 soos voig:

1.1 Sinodale Argiefkommissie

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

Die Sinode beshiit om in Bep 35.10.1 die woorde ‘een
elk in raadgewende hoedanigheid’ te skrap.
1.2 Die Argivaris
Die Sinode keur die volgende punte in Bep 35 soos
gewysig goed:
35.10.2 Die Argivaris:
35.10.2.1 is ampshalwe lid en skriba van die Sinodale
Argiefkommissie en het reg van sitting met advi
serende stem in die Sinode wanneer sake in verband
met die Argief bespreek word. (vgl Regl 4: 4.1 en
4.2.4>;
35.10.2.2 is ampshalwae Direkteur van lnligting en sal
sodanige administratiewe dienste vir die Sinodale
Kommissie vir lniigting lewer soos deur die betrokke
twee kommissies ooreengekom (vgl Bep 35,9 en
RegI 8);
35.10.2.3 is ampshalwe predikant in sinodale diens
met opdrag Leer en Aktuele Sake en sal sodanige ad
ministratiewe dienste vir die Sinodale Kommissie vir
Leer en Aktueie Sake lewer soos deur die betrokke
kommissies ooreengekom (vgl Bep 35.5);
35.10.2.4 voer sy taak volgens die reglement uit (vgi
Regl 4: 4.2).
35.10.3 Vakature Argivaris:
35.10.3.1 ‘n Vakature ontstaan deur die dood, demis
sie, emeritaat, vrywillige afstand doen van die pos,
ontslag of afsetting van die Argivaris (vgi Bep 7.15.1,
Sep 14 en Besluit 3, Aftree-ouderdom van predi
kante).
35.10.3.2 In die geval van ‘n vakature, word ‘n nuwe
argivaris aangewys deur ‘n kieskoilege bestaande uit:
4 persone uit elkeen van die volgende kommissies:
Argief, Inhigting, Leer en Aktueie Sake, ondervoorsit
terskap van die voorsitter van die Moderamen. in
hierdie geval het die voorsitter nie stemreg nie. (vgi
Bep 35.5.2 en RegI 8:7).
AGENDA bill T3.2 handelinge 8L114.
246. Wysiginge in Bepalinge en Reglemente n a v
rasionailsering Sin Kom vir Inligting

-

Voeg in nuwe punt 6.3 wat soos voig sal lees:

ampshalwe argivaris, lid van die Sinodaie Argiefkom
missie en sal sodanige administratiewe dienste vir
hierdie kommissie iewer soos deur die betrokke kom
missies ooreengekom vgl Bep 35.10.1.
-

-

Punt 6.3 word punt 6.4
Voeg nuwe punt 6.5 by wat soos voig sal lees:

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

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

7.Vakature
7.1 ‘n Vakature ontstaan deur die dood, demissie,
emeritaat, vrywillige afstand doen van die pos, ont
slag of afsetting van die Direkteur van lnligting (vgl
Sep 7.15.1, Bep 14 en Besluit 3, Aftree-ouderdom van
predikante).
7.2 In die geval van ‘n vakature, word ‘n nuwe Direk
teur van Inhigting aangewys deur ‘n kieskollege be
staande uit: 4 persone uit elkeen van die voigende
kommissies: Argief, Inligting, Leer en Aktuele Sake,
onder voorsitterskap van die voorsitter van die
Moderamen. In hierdie gevai het die voorsitter nie
stemreg nie.
AGENDA bI 45 T3.2 HANDELINGE bi 114
247. Rasionalisering -SKLAS
Die Sinode keur die volgende veranderinge en nuwe
punte in die Bepalinge en Reglement t o v SKLAS,
soos gewysig, goed.:
Sep 35.5.1.2 die woorde hoogstens ses addi
sionele lede’ word verander na hoogstens ~ ad
disionele lede” om ooreen te stem met die besluit wat
die Sinode in 1987 geneem het. (Hand 1987 H56 Pt
2.3.6)
-

Sep 35.5.1.3 die predikant in sinodale diens met
opd rag Leer en Aktueie Sake wat ampshaiwe lid en
skriba van die Sinodale Kommissie vir Leer en Ak
tuele Sake is en reg van sitting met adviserende stem
in die Sinode het wanneer aangeleenthede in ver
band met leer en aktueie sake behandei word.
-

Die Sinode keur die voigende veranderinge en nuwe
punte in die Bepalinge en Reglement t o v die Sino
dale Kommissie vir Iniigting soos gewysig goed:
Bepaling 35.9.1 die woorde “bestaan uit vyftien fede’
word verander om te lees bestaan uit tien lede’.

-

Voeg in ‘n nuwe Sep 35.5.2 wat soos volg lees:
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35.5.2 Die predikant in sinodale diens met opdrag
leer en aktuele sake is ook:

Die volgende voorstel om Bep. 52.1,1.3 en T5: 1.1.34
(H 103) tewysig, word goedgekeur:

35.5.2.1 ampshalwe Direkteur van lnligting en sal so
danige administratiewe dienste vir die Sinodale Kom
missie vir lnligting lewer soos deur die betrokke twee
kommissies ooreengekom (vgl Bep 35.9 en RegI 8);

Getuieniskommissie: Dosente van die Kweekskool.

35.5.2.2 ampshalwe argivaris en sal sodanige admin
istratiewe dienste vir hierdie kommissie lewer soos
deur die betrokke kommissies ooreengekom (vgl
Regl 4: 4.1 en 4.2.4).
‘n Nuwe punt 35.5.3 word ingevoeg wat soos volg sal
lees:

Die Sinode besluit:
Verander die sin om te lees ‘twee ult die Departement
Diakonologie’.
AGENDA bl 123 T3.7 HANDELINGE b140, 117,118

251. Reglementswysiginge
RegI 2

35.5.3 Vakature (Predikant in Sinodale Diens)

RegI 2:1.1

35.5.3.1 ‘n Vakature ontstaan deur die dood, demis
sie, emeritaat, vrywillige afstand doen van die pos,
ontslag of afsetting van die predikant in sinodale
diens (vgl Bep 7.15,1, Bep 14 en Besluit 3, Aftree
ouderdom van predikante).

Die Sinode besluit om die woord ‘permanente in 1.1
met sinodale’ te vervang.

35.5.3.2 In die geval van ‘n vakature, word die predi
kant in sinodale diens aangewys deur ‘n kieskollege
bestaande uit: 4 persone uit elkeen van die volgende
kommissies: Argief, Inhigting, Leer en Aktuele Sake,
onder voorsitterskap van die voorsitter van die
Moderamen. In hierdie geval het die voorsitter nie ‘n
stemreg nie. (vgl Bep 35.10.3 en RegI 8: 8).
AGENDA bl82 T3.2 HANDELINGE bIllS
248. Bepaling 27:1-3

RegI 2:1.4
Die Sinode besluit om RegI 2:1.4 soos volg te wysig:
Hy doen verslag van sy werksaamhede aan die
Moderamen wat op sy beurt weer verslag aan die Sinode doen.

Wysiging RegI 20 RegI 20:1.3
-

Die Sinode besluit om RegI 20:1.3 soos votg te wysig:
Hy doen verslag van sy werksaamhede aan die
Moderamen wat op sy beurt weer verslag aan die Sinode doen.

8.1 Ds T E Lombard, predikant van Stellenbosch
Sentraal stel voor:

A14.1 Addendum

Die Sinode besluit om bepaling 27.1-3 soos volg te
wysig:

VROUEDIENS

27.1 Die kerkraad moetuit minstensvyfledebestaan.

252. Vrouediens,

27.2 Daar moet minstens twee maal soveel ouder
lings- en diakensposte as Ieraarsposte wees.
27.3 Elke kerkraad het die reg om na die eis van om
standighede oor die getal ouderlinge en diakens te
besluit. Sover moontlik behoort daar ‘n gelyke getal
ouderlinge en diakens te wees.
Die voorstel word nie goedgekeur nie, maar word
verwys na die Sinodale Regskommissie vir studie en
rapport aan die volgende Sinode.
T3.6 HANDELINGE bI 25 (pt5.i), 116,117

T3.7 HANDELINGE bI 118

huidige struktuur en funk

sionering. Heroorweging (S)

Die Sinode gee opdrag aan die SGK (Gemeentebe
diening) om in samewerking met die Sinodale Komi
tee van die Vrouediens die huidige struktuur en funk
sionering van die Vrouediens in heroorweging te
neem, ten einde na ‘n struktuur en funksionering te
beweeg waar mans- en vrouelidmate op ‘n volledig
geIntegreerde wyse binne die gemeente dien.
HANDELINGE bI 99

253. Vrouediens verteenwoordigers (S)

249. Bepaling 57

Die Sinode keur die benoeming van ampsdraers in
die betrokke kommissies goed.

Die Sinode besluit

AGENDA BL 160

Voeg die volgende aan die einde van Bep 57.2.1 by:
Die Saakgelastigde is ampshalwe lid van die Kom
missie.

254. Wêreldbiddag vir vroue (S)

T3.6 HANDELINGE bI 25 pt4.1, 117
250. Bepaling 25.1.1.3

HANDELINGE bI 99

Die Sinode neem met dank kennis van die besluit van
die Algemene Sinode en beveel by die kerkrade en
Vrouedienste aan om die doelstellings van die We
reldbiddag vir Vroue te bevorder.
AGENDA bI 160 HANDELINGE bI 99

34

ALFABET~ESE ~NDEKS
Onderwerp

No
(Syfers verwys na die nommers van die besluite)

Coetzee, Trust dr J C (5)

58

0
A
Aanme~dingsbeIeid (S)
20
Aborsie (K)
177
ACSV Werksaamhede (5)
143
Adviessentrums (5)
144
AKLAS. Samestelling (S)
178
Aksie vo~uit vir ChristusfToegespitsteJeugbe
diening Program 1991/95 (A/K)
145
Aksie Voluit vir Christus” (S/K)
89
Alta du Toit/Eljada Skool (SIR/K)
21
Algemene Bedieningsfonds. Bydrae (K)
56
Algemene Sinode. Besluite van die (S)
146
Algemene Sinode. SamesteNing (S)
236
Algemene Sinode: Proporsionele verteen
woordiging by (5)
235
Ampte. Toerusting (5)
90
Argief: TydeNke Pos (S)
19
B
Barmhartigheidsdiens oor grense heen.
Riglyne (S)
22
Bedieningspatrone/Behoeftes. Studie
van (S)
91
Bedrytsetiek. Riglyne (S/A/K)
179
Bedryfsetiek. Riglyne vir (S)
92
Begin jou dag met God (K)
147
Begroting 1991/92 (S)
57
Beheerraadsamestelling. Navrae (S)
23
Beihar, Belydenis van (5)
1
Beroepstelsel (K/A) 93
Beswaarskrifte. Bedanking (S)
180
Beursfonds (K)
173
Brits-lsrael-Beweging: PubBkasie (S)
181
Buitengewone Hulpfonds (S)
24
Burgerlike Samewerking. Buro vir (S/K)
182
Buvton Dank aan prof D W de Villiers (S) 169
Buvton Finansiële Ondersteuning
170
Buvton: Jaarflkse kursusse vir predikante (K) 168
Bybelgenootskap (K)
135
Bybelgenootskap AmpteNke verteenwoor
digers/Skakelpersone
(S/R/K)
137
Bybelgenootskap. Die gebedsboekie (5)
136
Bybelkor-Bybeistudiegidse (K)
221
Bybelkursusse in Engels (S)
222
Bybelonderrig op skool (5)
149
Bybelvertaling (S)
183
Bybelvertalingsprojekte (S)
184
-

Decoligny. Sinodale KoHekte
Decoligny. Teologiese Seminarium (S)
Die Diens van Barmhartigheid en die Ned
Geref Kerk: Boek (5)
Dienssentrums vir Bejaardes (5)
Doodstraf/Doodmaak tydens oorlog/
Aborsie (S)

59
2
26
27

186

E
Een Kerkverband (5)
Eggenoteversekering (K)
Eenwording (S)
Ekonomies-effektiewe werksgebiede (S)
Ekonomiese Noodsituasie (A/K)
Ekonomiese tendense. Werkseminare
ivm (5)
Erediensbywoning berekening (SIR/K)
Erflatings (K)
Evaluering van Katkisante (S)
Evolusieleer (S)
Eweredige Bydraes (S)
Eweredige Bydraes (S)
Eweredige Bydraes Uitstaande (S/R)
-

138
87
3
96
187
28
97
29
154
188
60
61
62

F
Familie van Ned Geref Kerke: Huip aan
lid kerke van (5)
Familie van Ned Geref Kerke: Een kerk
verband (5)
Finansiële hulp Binne kerkverband (K)
Finansiële State Algemene Fondse.
Pensioenfonds (S)
Frankryk: Evangeliebed iening in (5)
Frekwensie van vergaderings van
Sinodale kommissies (S/A)
-

98
189
30

-

63
4
5

-

-

C
CAD (S/K)
CPRC (5)
Christelike Lektuurfonds (S/R/K)
Christus se uniekheid (S)

25
94
95
5

G
Gebed (K/S)
Gemeentebediening. Beplanning (S)
Gemeentebediening. Funksionering
kommissie (S)
Gemeentebediening Kommissie (S)
Gemeentebediening. PSD (5)
Gemeentebediening. Sinodale kollekte (K)
Gemeente-betrokkenheid by werksaam
hede/poste (5)
Gemeentelike Bediening-Werkgroep (S/K)
Gemeente-Ondersteuningsfonds
kollekte (K)
Gemeente-Ondersteuningsfonds (5)
Gemeentes, Ondersoek. Visitasie (5)
-

99
100
6
101
64
102
103
104
38
65
105

35

Gemeentes. Stedelike (5)
Gesinsbedieningsprogram (S/K)
Gesinsjaar 1994 (R/K)
Gesprek met N G Sendingkerk/N G Kerk
in Afrika (M)
Getuienisvaarciighede. Toerusting (K)
Goeie Hoop-Behuisingsmaatskappy (S)
Goele Nuus-Televisie (S/K)

106
151
107
215
108
31
109

Kerklike Media, Skakelpersoon vir (K)
Kerklike uitbreiding (S)
Kerksang eh musiek (K/R)
Kinderhuise (SIR)
Kinderhuispersoneel. Riglyne vir onder
soektov (S)
Kinderkrans (K/S)
Klagtes. lndien van (5)
Korrektiewe Dienste (5>

224
68
53
41
36
157
237
37

H
L
Hermeneutiese reels vir gemeentelede (S)
Herstel van status (S)
Herstel van status (5)
Hondewedrenne (5)
Hospitaalleraars (S)
Huweliksgategese (S)

190
7
174
8
22
134

Leesstof, Suiwerheid van (K/S)
Liedere. Minderformeel (5)
Lig en Lewe (K)
LTP lngesteldheid van lidmaat (S>

225
54
230
110

M
Inflasie (S)
IKOO
lnHgtingsvergadering (S)
lnrigtingspersoneel Toerusting (5)
lnstituut vir Dowes en Blindes; afsonderlike
kommissies (S)
Instituut vir Dowes en Blindes (S)
Instituut vir Dowes en Blindes Grond
wette (5)
-

190
66
138
39
142
141

-

140

J
Jan Kriel-Instituut (S/K)
Jeugsang (S)
Jeugsang. Gehalte van (K)
Jeugsangbundel. Heroorweging van CS)
Jeugsang in gemeente. Akkommodering
van (K)

-

-

40
150
151
153
154

K
Kaapse Mediese Plan (S/K)
Kanseiruiling SKDB en Getuienis (RIS)
Kapelaansaangleenthede (5)
Kapelaans-~ektuur (5)
Kapelane: Rangstruktuur (5)
Kategese. Skolingsgeleenthede van (K)
Kerkbode. Die (K)
Kerkeberaad (S)
Kerkeenheid (5)
Kerk en Samelewing 1990 CS>
Kerkhuise (S/K)
Kerkjeug. Belydende (R/K)
KJA. Senior (K)
Kerklied Konferensie (S)
Kerklied Konferensie (S)
Kerklied. Reel van Gespreksgeleentheid
insake (S)
Kerklied. Nuwe (S/K)
Kerkliedere. Qnsingbare (S/R)
Kerklike hulpbetoon (S)

Magdalenahuis (K)
Media (S)
Medplus (S/K)
Mema (8)
Mema Lidmaatskap (K/S)
Mens en MensNke Lewe (S)
Mens en Menslike Lewe (5)
Messiaans-Joodse gemeente (S)
‘Messiaanse” tekste (5)
Messiasverwagting (S)
Mfuleni (S)
Moderamen Samestelling (S)
Musiekgawes (K)

67
33
192
193
194
156
223
195
9
196
34
148
165
216
52
49
51
50
35

42
10
70
111
226
197
198
112
199
200
113
239
158

N
Nagmaalbediening (S)
Nagmaalbediening buite erediens (5)
Nagmaalsbediening deur ouderlinge (5)
Ned Geref Teologiese Tydskrif (K)
N G Kerk-Uitgewers (S)
N G Kerk-Uitgewers (S)
N G Kerk-Uitgewers 175 jaar (S/K)
N G Kerk-Uitgewers/Die Kerkbode/Die
Voorligter/Bybelkor (S)
N G Sendingpers (S)
N G Sendinguitgewers (S)
NGU
Nywerheidsbediening (S)
Nywerheidsbediening (S/K)
-

201
202
203
227
228
240
229
230
114
125
71
115
116

0
Qkkultisme (S)
Okkultisme (S)
Qkkultisme kursus deur Buvton (S)
Onderwys Diakonaat (S/R/K)
Onderwyser, Christen (K)
Onderwys. lnspraak in (K)
Onderwys/Skole (S)
Oos-Kaap. Huip aan
Qntbinding van Sinode :Studie van (S)
-

204
205
206
160
163
161
162
43
241

36
Onvoltoolde Sendingtaak (SIR/K)
Orreliste (K)

117
55

p
Paarlskool (K)
Pensloenfonds, Beihar (S)
Pensloenfonds Dankbetuiging (S)
Pinkstgerbidure (K)
Pensioenfonds. Finansiële posisie (S)
Phone Media Advertensie (S)
Pionierskool (S)
Polikliniekreserwe (5)
Portugal: Sending in (S/R/K)
Portugese Bediening (6)
Portugese gemeente (S)
Predikante. Bystand (6)
Predikante aanvraag en keuring:
Navorsing (5)
Predikante- en Weduweepensioenfonds,
Versterkingsfonds (S)
Predikante- en Weduweepensioenfonds
Projek Uitbreiding Gods Koninkryk (S/R/K)
Proponente. Beroepbare (S/K)
Proponente in diens van die Ned Geref
Kerk in SA (S)
Proponente in diens van die Ned Geref
Kerk in SA (S)
Proponente in Kapelaansdiens (S)
Proponente, Ooraanbod van (K/R)
Proponente Poste skep vir (K)
Punte-aanslag (S)
-

-

-

44
74
72
118
75
11
45
46
121
12
120
122

Teologiese Dag (S/K)
Teologiese studente (S)
Toerustingsjaar 1992 (K)
Trovato (S)
Transnet begroting (5)

167

U

76
77
78
171

Uganda. Behoette aan leraars in (5)
Uit die Beek/Lig en Lewe (K)

80
242
123
13
172
79

R
Rasionalisasie (S)
217
Reiskoste (K)
81
Rekenarisering (S)
18
Rentmeesterskap (6)
47
Rentmeesterskap (K)
82
Ringsvergaderings. Spesiale (SIR)
219
Ringsvorms: Sending en Evangelisasie (S) 14
Road to Damascus (M)
218
Rustenburg-Kerkeberaacl (5)
207
S
Sakemanne in Pensloenfonds. Sub
komitee (5)
SCAS/Sportlui (5)
Sendingwerksaamhede. lnligtingstuk (K)
Sinodale werksaamhede, verpligtinge (5)
Sinode. Koste van (S)
Sinode. Samestefling van (S)
Sinode Suidkaaptreek (5)
Skakeling. Gedragskode vir (5)
Skoolveriaterskampe (S/K/R)
Skuldbelydenis (S/K)
Skuld, skuldbelydenis en restitusie (S)
Sondaghandel (M)

Spesiale Ringsvergaderings voor
sinodale vergaderings (S/R)
Spreekkamer (5)
Staat: Welsynsbeleid (S)
Stiltetyd. Hulpmiddels vir jeug (K)
Straatwerk begroting (S)
Straatwerk op plaaslike vlak (5)
Studentebearbeiding (5)
S A Polisie, Jong lede (S/R/K)

73
124
119
83
69
243
15
214
166
208
209
210

-

16
126
48
159
84
127
85
164

T

-

175
176
231
128
86

129
232

V
Vakansie-oordbediening (K)
Verbondsbeskouing in Getuienisse (K)
Verkiarende Bybel
Versekeringskema van Kerkkantoor (K)
Videobediening (R)
Voorbehoedmiddels (5)
Voorligter. Die (K)
Vooroordee!: Studiestuk oor (S/K)
Voortgesette Teologiese Opleiding (R)
Vredesgesprekke (S)
Vrouediens, huidige struktuur en funksio
nering heroorweeg (S)
Vrouediens verteenwoordigers (S)

130
131
233
88
132
211
234
212
133
17
252
253

w
Wapengeweld, Verdediging van evangelie
dmv (S)
Wêreldbiddag vir vroue (S)
Wes-Kaapse Raad vir Kerklike Same
werking (S)
Wysiging Bepaling (Argief) (S)
Wysiging Bepaling n a v rasionalisering
(Sin Kom lnhigting) (5)
Wysiging Bepaling Rasionalisering
SKLAS (5)
Wysiging Bepaling 17:1-3 (S)
Wysiging Bepaling 25.1.1.3 (5)
Wysiging Bepaling 52.2.8
Wysiging Bepaling 57. (5)
Wysiging Reglement 13 Kuratorium (S)
Wysiging Reglemente 2.2.1.1; 2.1.4;
20. 20.1.3 (5)

213
254
220
245
246

-

-

247
248
250
244
249
238
251

