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I VOORWOORD I
Hierdie Handelinge (Notule) van die Sinode van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika wat gehou is in Kaapstad
van 7 tot 9 Oktoher 1997 pas by die Agenda wat reeds vroeër aan aNe afgevaardigdes gestuur is.
Let asseblief op die volgende:
1. lnhoudsopgawe
Om naslaanwerk te vergemaklik, word die voNedige inhoudsopgawe van die agenda en van die Handelinge
gegee.
Saam met die Notule van die Sinode, is die verslae, bylaes en laatingekome stukke in hierdie boek opgeneem
wat nie in die Agenda ingesluit is nie.
2. Bladwyser
Die Bladwyser agterin verwys na sake in die Agenda, die laatstukke en die notule. Waar na bladsye in die
Agenda verwys word, is daar geen alfabetiese letter voor die bladsynommers nie, maar waar bladsye in die
Handelinge ter sprake is, is ‘n “H” voor die betrokke bladsynommers geplaas.
3. Besluiteregister
Die besluite van die Sinode is, afgesien van die weergawe daarvan in die Notule, ook apart georden en is van
kodes voorsien wat aandui of dit vir die aandag van ‘n sinodate kommissie, die ring of die kerkraad bedoel is.
Die Besluiteregister word saam met die Handelinge gebind sodat u alles in een boek ontvang. Elke skriba
word hiermee versoek om die betrokke besluite onder die aandag van die kerkraad, ring of sinodale kommissie
te bring daarvoor is die Besluiteregister veral bedoel!
-

4. Dankie!
Baie dankie aan die Assistent-skiibas, die Notulekommissie en die Kommissie vir die Besluite- en Sakeregister

vir hul werk tydens die sinodesitting. Baie dankie vera! aan Adrienne Genis, Riana Visser en Melanie Thiart
wat die tik- en drukwerk by hul gewone dagtake moes inpas.
Dit is ons bede dat die Handelinge van die Buitengewone Sinode van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika ons
in ons diens aan die Here van die Kerk sal bemoedig en aanspoor.
NGKERKINSA
Posbus 144
KA~PSTAD 8000
Tel: (021)24-91 31
Faks: (021) 24-4172
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DINSDAG 7 OKTOBER 1997

OPENING
Dr F M Gaum verwelkom alle afgevaardigdes ter
vergadering. Die vergadering sing Psalm 33 verse I en
11. Dr Gaum lees voor uit I Kor. 3 verse I tot 11 en
lewer die openingsrede. Twee lede van die Moderamen,
dr Theo Conradie en mev Amanda Kriel, gaan voor in
gebed. Die vergadering sing Gesang 218 verse I en 3.
Die assesor, dr C W Burger, bedank dr Gaum vir sy
openingsrede. Die skriba van die sinode, br C W Aiheit,
trefenkele prak~iese reelings ten opsigte van konstituering
en die rooster van werksaamhede.
KONSTITUERING
Die Ringskribas doen verslag oor die afgevaardigdes van
die gemeentes en die vergadering konstitueer soos voig:

-r

TULBAGH
TULBAGH
CERES
CERES
~OUDINI
‘~OUDINl
WOLSELEY
PRINCE ALFREDS HAML
OP DIE BERG
OP DIE BERG
~DERESVALLEI

AUMFM
OTESPJ
LIVIER A R
AND H J D
N~~~UD~L_
LW G
orr H L
TOIT 0 M
TZEBJ

EENKAMPPJA
ARNICH H
U TOIT M M
SWART J 0 J
VAN LILL Cd
GEEN
WESSELS G F

WIESECH
VAN VUURENLMJ
TRUTER 0 J P
MOUTON SR —
KITSNOFF F
BOTHA A E
PIETERSE J N J
I JEBENBERG Ad P
DUTOITMC
BOTHAPA
KING F J
V D WESTHUYZEN M J
DU PLESSIS M S
ESTERHUYSE R
SEEN
HENDRY A E

~W~Lt~N~AM
SWELLENDAM
SWELLENDAM
ROBERTSON
ROBERTSON
ROBERTSON
MONTAGU
MONTAGU
MONTAGU
BARRYDALE
MC GREGOR
VAN DER MERWE
VAN DER MERWE
ASHTON
BUFFELJAGSRIVIER
ROBERTSON DOS
ROBERTSON OOS
SWELLENDAM WES
SWELLENDAM WES

MULLER GO
BASSON H P
ERASMUSJC
KOEN SW
STEYN P J
GE JAGER J J
PIETERSE F
THERON J P
MAASDORPJF
UMINY H J
AN DER MERWE C P
IEBENBERGWC
NEETHLING J H
VAN HEERDEN J F
IETSMAN Ad
PRITCHARD K J
BARNARD A C
VAN WYK H C

VAN AS AM
SCHEEPERS A
MARAISJG
ELLIS C J W

—

LOUBSER N C

FIOTHA M H
BURGER A
ESTERHUYSE A
COOKEB
MOUTON Cd
WENTZEL P J
BEUKMANML
‘IAN ZYL L A
KEMP J A E
—
DE LANGE A J M
MULLER M
ROSSOUW J C
VAN ZYL J H P

KRONECJT
LIEBENBERG J C
LOUW A
ZEEMAN E B
PRETORIUS J C
JORDAAN .J P
CONRADIE J A
R~LDENHUYS M L
V 0 MERWE D DU T
VAN DER MERWE W P
JOHNSON A J

~~WO~T
BEAUFORTWES
BEAUFORTWES
PRINS ALBERT
VICTORIA WES
FRASERBURG
~dERWEVILLE
GAMKAOOS
GAMK~ OOS
GAMKA VALLEI
EEU GAMKA
ICHMOND

N

KAAPSTAD
KAAPSTAD
KAAPSTAD
ST S H~PHENS
DRIEANKERBAAI
TAMBOERSKLOOF
TAMBOERSKLOOF
MAITLAND
OBSERVATORY
YSTERPLAAT
YSTERPLAAT
TAFELBERG
TAFELBERG
SONNEKUS
YSTERPLAAT SUID
CPRC

EKSTEENCG
GEEN
LOUW A H
MARAIS A P
ERSTER B J
KENNEDY A L
ROUS Ad
FINE Q E
PEN
OURIE B N
ONES C

‘E
L
3EORGE SUID
GEORGE SUb
gEORGE SUID
OUTENIQUALAND
BLANCO
BLANCO
gEORGE TUINEDAL

DIE PAARL
DIE PAARL
GIE PAARL
‘~RANSCHHOEK
‘RANSCHHOEK
‘ORINGKERK
‘ORINGKERK
TORINGKERK
‘ORINGKERK
PAARL VALLEI
PAARL VALLEI
PAARL VALLEI
DRAKENSTEIN
‘DRAKENSTEIN
DRAKENSTEIN
SIMONDIUM
ASTER PAARL
SUIDER PAARL
SUIDER PAARL
SUIDER PAARL
PAARLBERG
PAARLBERG
PAARLBERG
PAARLBERG
PAARLSERG

~ERBLANCHE A A
‘IAN STRAATEN J W J
BRIERS C J
GE VRIES 0 J
3ASSON J F
VAN VUUREN L E
VANZYLAP
OOSTHUIZEN F
VAN HUYSSTEEN H H
BURGER W J
GREEFF M

ENAAR A 8
LAASSEN PR
UCHNER W H
ESTER OW
ENAAR H
OCKE J G
EEDHAMHC
AN ZYL E C
JANSE V VEUREN H J
-E GRANGE D
VISSER CE

VAN DER MERWE J A
VAN ROOYEN M
LOUW J A
KOK A (OUDLI
HATrINGH H H
ZWIEGELAAR AG
AY\NARD L S
MEYER C F J
STEYL J P
LOOCK J C (OUDL)
MARAIS D F
POTGIETER J
BADENHORST W JR

DE SWARDT P W
VELOSMAN H
VAN DER HOVEN P
WEPENER A J
JONCK J J
JOUBERT M OUT
LATEGAN J H
RALL AM J
BOTHA C
VAN HUYSSTEEN L
DU TOIT A G
DU RAND J A
‘ABUSCHAGNE P C

LUCKHOFF A 0
KRIEL A
NIEUWOUDT J C P B
MALHERBE W
KRIEL 0 S
ROOS A
VAN ZYL W J
SPIES C F J
COERTZENP
HUGOJPL
GEEN
VAN SCHALKWYK C
LOTZ C
SMIT H
THOM J D
THERON A P
GEBHARDT J W L
TE WATER NAUDE E
~TEYN H J
MALHERBE P B
VAN BROEKHUIZEN G H VERSON J F
~MIT J C
AN ZYL E C M
BLIGNAUT R J
MIT H W
ERWEE A J C
OETZEE S R
THERON J N
TRYDOM A A J
ORSMOND E C
~DENHORST J B
MAREE R P
LATEGAN P H
OFF J N
GEEN
KRUGER B
WYK SW
LIEBENBERG W
RAIS N J
ALBERTYN H
TJCM
BASSONS
RMANN H H
PITOUT A J
V
DER WALT P J
DROTSKY J S J
I~TrLCAT A J P
TOIT D J
TERHUYSENJJ
MAASO
~ SAAYMANPVW

H2
‘tANRHYNSDORP
LEIPOLD1VILLE
~EtRUSDAL
~ITRUSDAL
~ITRUSDAL
‘~RE0ENDAL
VREDENDAL
LUTZVILLE
LUTZVILLE
GRAAFWATER
KLAWER
LAMBERTSBAAI
VRBDENDAL WES
VREDENDAL WES
NUWERUS

JOUBERT 3 J
BASSON G B
BURGER 0 A
ROUX A
WESSELS J B
ARCHERE
GEEN
AMBRECHTS I SW
VISSER W E
BOTHA A DU T
VOSLOO M
FOURIE A
VIVIERS P
IENKINSON B J (OUDL)
‘.ANGEVELDT P J

V 0 WESTHUIZEN 0 J
SWARTZ J A VAN N
DAVIDS A J
BRLANK T F
THERON D
VAN ROOYENE
KIRSTEIN J
.OUW J A
KELLERMAN M M J —
GEEN
HOUGH A B G W
VAN ZYL 0 L
VAN DER SPUY M S
BEEN
NEL I A

~ALEt~N
CALEDON
CALEDON
BREDASDORP
BREDASDORP
BREDASDORP
NAPIER
VILLIERSDORP
VILLIERSDORP
STANFORD
GREYTON
~IVIERSONDEREND
SRABOUW
BRABOUW
HERMANUS
HERMANUS
HERMANUS
HERMANUS
GANSBAAI
GANSBAAI
GANSBAAI
<LEINMOND
KLEINMOND
CALEDON WES
CALEDON WES
SUIDPUNT

HOUBAARDJI-I
.AMBRECHTS F C
VILJOEN W
VOGESS_________
RJSG
LFJVE
D J_________
LJF
P
NDYKSD
ETORIUS J J
ROUX M d P
LOM J J
B SMANPJ
Cc
KOCKM
MP C
PMEULEN C J
OTZE W J
VAN ZYL P J J
OHNSON J J
RABE N B
BURGER J W
BRAND A J A
JANSE VAN VUUREN L 1

MAREEJS
—
AN BRAKEL W J A
ETERSE P P
EWETAJ
RATrPKA
OONJM
OUX J D
VAN DER MERWE P A
NAUDE J P J
PUNTCB
GERBER A J
WENIZEL J J
SMIT A E
VAN HUYSSTEENDP
VAN WYKLJ
MULLERFJ
SCHWENK 0 M
DU TOIT D C
ROTES C A
GREFFRATH F F J
BARNARD H 0
MALHERBE S J
VAN DER MERWE 0 J V
DU TOIT J P
MARAIS J B P

V DWESThUIZEN H L
MARAIS G V
VAN DER MERWE N F
BOTHA G C
lA~IMTII~ A A

SMITAJ
JORDAAN S H F
~EEN
LOUW C v/d M
~AN SCHALKWYK C W

~A~MNt~
CALVINIA
SUTkFPI ANG
NIFI IWOL

IGTVH I F

LOERIESFONTEIN
CALVINIA HANTAM

STELLENBOSCH NOORD COMPION P (OUDL)
-STCLLENBOSCH SENTR DILLIERS J H
STELLENBOSCH SENTR VAN DER MERWE S C
(OUDL)
STELLENBOSCH
SAHD M P
WELGELEGEN
STELLENBOSCN
FOUCHE H L
WELBELEGEN
STELLENBOSCH
BOTHA T J
WELGELEGEN
STELLENBOSCH
JONKER L C
WELGELEGEN
STELLENBOSCH
ANTHONISSEN C A
STUDENTEKERK
STELLENBOSCH
BURGER C W
STUDENTEKERK
STELLENBOSCH
DU Torr S F
STUDENTEKERK
STELLENB0SCH
MARAIS J F
STUDENTEKERK
STELLENBOSCH
VAN ZYL M S
STHDENTEKERK
LLENBOSCH
BEEN
OENTEKERK
ELLENBOSCH
BAUM L L B
UDENTEKERK

STEMMET J F
DU TOIT J B
DU PREEZ J
HEYNS H A
OKENNEDY J N F
GREYLING C
BURROWS L
BRflZ M
BEEN
BEEN
BEEN
BEEN
GEEN
BUYS R

~
WYNBERB
WYNBERG
DEBOSCH
LANDS
STANTIA
STANTIA

NEL 0 T
VAN NIEKERK J S
VAN OCR WALT E J
HEYNS M H
THERON J U
DUVENHABE W L

FLFERINK J C H
SWART J B
FREY H
HAUPTFLEISCH M
HAYWARD A R
VAN DER MERWE A

~
PAROWVALLEI
PAROW OOS
P~ROWVALLEI OOS
TVGERBERG
PAROW SUIO
PAROWVALLEI WES
PAROWWES
PAROW NOORD
PAROW NOORD
OOSTERSEE
OOSTERSEE
OOSTERSEE
DE TYGER
DE TYBER
PAROW NUUTBEGIN
PAROW NUUTBEBIN

ERrrZ C F
LUBBE C
PEOELINBHUYS R
OUBSER H J
VOEBELENBERB J J A
‘AGEN B F
VAN ECKAP
DEJONBHMC
GROBLER J P (OUDL)
BRAND V
GREYLINB A J
COETZEE A J
GERBERFA
DEJONBHCL
KRITZINBER B J
DC VRICS A P
VAN NICKERK J I R
GROENEWALD JJZ (05)
BRAND F F J
MOCKE C H
OLIVIER B S
KNOETZE F L
,IANSEN VAN VUUREN F STEENKAMP B
BERBH W J
flNGELBRECHT B J
‘fAN DER MERWE J J
WHILEY K H
BESTER 0 D J
DESWARDT M E J
BRCDENHANN S J
SCHOLTZ C J M

~
OUDTSHOORN
OUDTSHOORN
OUDTSHOORN
CALITZDORP
DERUST
DC HOOP
VOLMOED
OUDTSHOORN WES
OUDTSHOORN WES
KANGOVALLEIE
OUDTSHOORN NOORD
OUDTSHOORN NOORD
OUDTSHOORN SUID
OUDTSHOORN
ZEELANDSNEK
OUDTSHOORN WELGEL
OUDTSHOORN PARK

VAN SCHALKWYK 0 D
KOTZE SW
N STADEN C A
E KOCK C L
NWYNGAARDEM
EYER 0 A
RDENNJ
EN
FFER A R
EYN J J
TW A
VOICE W
RIE J
MARAIS J G

VAN STADEN A F
VAN STADEN M J
OLIVIER J A
E GRANGE H
AREEJ
HEYNS A M
COETZEEPK
GEEN
MARAIS D J
L ~TEGAN J A P
2~RNARD C F
BEN
ARAIS T G
VAN DER MERWE C J

SMrTH E J
FOURIE J M

ODENDAAL W B
LE ROUX S J

SoS~~I$
•STELLENBOSCH
STELLENBOSCH
STELLENBOSCH
STELLENBOSCH WES
STELLENBOSCH WES
STELLENBOSCN NOORE

KOORNHOF J J E
HEYS C
SMITH M D J
VAN DER MERWE W
DICK R H
IENN T J

8REDELL P L
MUNTINGH L M
CROUSE P
~(RITZINGER 00
SADIE E M
KOIZE J

—

PIKETBERG
PIKETBERB
HOPEFIELD
PORTERVILLE
LLE
SBURB
SBURG
M
SBURB
A
RB
L________
HUYS
L_______

SMIT J 0
BOOSEN M R
DIPPENAAR S E
DER MERWE C M
NICKERK J N
LIN B S M
H NE R C
W
)P
AC PSAJ
KFJ
MANC
NOORJC
00 NAC
JAC SWFG
RS L________ OR AANA
LA
VAN TONDCR F
LA
OOSTHUIZEN W J
BERB
I,OUW P H
BERG
“ERMEULEN NJ
WYKSDORP
~~OMBRINCK J S
TINIA
FOURIE J H
BERTINIA
IC ROUX M H
TILBAAI
SMIT J H
STILBAAI
MALAN J R
‘/ERSDAL WES
IEYERS B J

BEEN
V 0 WESTHUIZEN M J
KLYNSMITH J TO
NAURAITEL L R
NAURAFTEL J 0
ENGELBRECHT J J
~OSTERT H A
ANEKOMHA
BRINKPJ
I<ELLERMANJJM
0UPREEZJH
BEEN
STEYNAMS
OLOETEJH
RARNARDJW
OOSTHUIZEN F
ROOTHMAN W
RALL P M
KING C W
VAN TONDCR S J
BEEN
BEEN
FSTERHUIZEN J
KASSELMAN I
ANSE V RENSBURG JF

H3

L~ I. VILLE
[~ L VILLE WES

[~jLVILLEWES
BELLVILLE OOS
BELLVILLE OOS
BELLVILLE OOS
BELLVILLE 005
BELLVILLE OOS
BELLVILLE NOORD
VREDELUST
VREDELUST
VREDELUST
VREDELUST
BOSTON
BOSTON
BELLVILLE VALLEI
BELLVILLE RIEBEECK
BELLVILLE RIEBEECK
LA
LA
LA
LA

ROCHELLE
ROCHELLE
ROCHELLE
ROCHELLE

—

t~AMA~twALA~~
NAMAKWALANO
GARIES
KAMIESKROON
PORT NOLLOTH
SIMON VAN DER STEL
ORANJEMUND
ALEXANDERBAAI
ALEXANDERBAAI
BOESMANLAND
BOESMANLAND
POFADDER
AGGENEYS
GROOTMIST

~

WORCESTER
WORCESTER
WORCESTER
WORCESTER
LAINGSBURG
MURRAY
MURRAY
TOUWSRIVIER
WORCESTER OOS
WORCESTER 005
WORCESTER VALLEI
WORCESTER VALLEI
WORCESTER VALLEI
WORCESTER NOORD
WORCESTER NOORD
WORCESTER AUDENB.
WORCESTER AUDENB.
WORCESTER BRANOW,
WORCESTER DE LA BAT
SQMBRS~TW5S
SOMERSET WES
SOMERSET WES
DIE STRAND
DIE STRAND
DIE STRAND
STRAND NOORD
STRANDNOORD
GORDONSBAAI
GORDONSBAAI
HELDERBERG
HELDERBERG
HELDERBERG
HELDERBERG
HELDERBERG

—

LANGEVELD G J
GAVERA J P
EPLERDR
ASSON J H
D’J PLESSIS B J
JONCK S
VAN DER MERWE W C
GEEN
ESTERHUIZEN S A
EMGELBRECHTFG
C’OSTHUIZEN L B
VAN ROOYEN G W S
GEEN
MARAIS B M L
CARSTENS L J (OUD~
SWARTS A J
ROUX A
ENGELBRECHT G J C
OUDL)
RADENHORSTT
DEBEER H
“ENTER W A
COETZEE F R L

ROTHA G P
EOOPER C E
“ANZYLJJ
KRUGER P J
TOERIEN C M
LEIBOLD J E
VAN AARDT C J C
GEEN
BOTHMA G P
BRANDDJ
GOUWS C N
STANDER M C
STEYNJJ
DE BRUYN M A D
REYNOLDS R W
LE ROUX M C S
BESTER G F
VAN DER BERG D P 3
ACKERMAN J 3
ARCHER 3 F
VAN DER MERWE W A
VAN HEERDEN R

MC CARTHY S
ROETS C 3 H
LINTVELT A 3
BASTIAANSE C A
NIEUWOUDT W 0 A
ERASMUS A P
DU PLESSIS M L
STRYDOM C
BEYERS J H
FNGELBRECHT S F
flOSTHUIZEN L
HANEKOM W 3 K
RURGER H V
SCHREUDER F P A
‘~ILJOEN N A L
NELSON W 3
‘IAN DEN HEEVER H A H ,UBBE SW B
ROBERTSGAJ
BURGERBF
NEL J V R T
‘IAN 11DDENS M
GEEN
GEEN
SMIT NJ L
VAN WYK 3 M C

CONRADIE 3 P
ELLIS J
ROSSOUW J C
ELLIS C E
MARX J M (OUOL)
DIPPENAAR J M
—
UNGERER 3 N
MARX E W
VAN LOGGERENBERG 3 AONTGOMERY AE
SMITHL
HUGO EL
VANDERMERWEJ
HUGOHJ
—
GROBLER N J
JORDAAN 00 F
DOUGLAS D B
GROENEWALD PB
CRONJE C A
BURGER A P
ORIESSEL 0 0
PAUW 3 G
VAKANT
MEYER I E
GEEN
OU PREEZ M L
ENGELBRECHT S G
BRITZ I P
BESTER S C
BREDENHANN W J
LAMBRECI-4TS W A
TICKNER A H
HATrINGH I H
KIECK M
—
ZAAYMAN 15
GEEN
VILJOEN SW
s~rr A L

VAN JAARSVELD G I
AN NIEKERK L I P
TEYN J 0
DU TOIT B W G
MIT I
.IOENE
frNDERMERWEAC
E ROUX J G
RUWER J S
MIT J I
EEN
UDIK C B
OKENNEDY OF
~

ROUX J W
GROENEWALD B H
VAN DYK B W
ANDJ
SONJC_
A HIeR
JF
LANCHE W D
DER MERWE G J
DELL I P
—
EEN
—
‘IAN ZYL P1
—
I-laUGH J
~

HELDERBERG
OURENSRIVIER STRAN
LOURENSRIVIER STRAN
LOURENSRIVIER STRAN
LOURENSRIVIER STRAN
SUIDER STRAND
SUIDER STRAND
SUIDER STRAND
SUIDER STRAND
HOrTENTOTS HOLLAND
HOTTENTOTS HOLLAND

PIENAAR W E
EOSSOUW S G
VAN HUYSSTEEN I L
GEEN
DE VILLIERS P 1
BOTHA A DE S
MEYERS C
STOFFBERG G P
SMITH C
NEL I
FOUCHE H H

VAN NIEKERK G I
POOL A C F
GROBLER 3
GEEN
(~ROBBELAAR I
GOUS A G S
STANDER P 33
LAMBRECHTS H A A
CLAASEN 3 P
VAN NIEKERK 3 P
GEEN

~WT~.t~NT~
SWARTLAND
SWARTLAND
SWARTLAND
WELLINGTON
WELLINGTON
WELLINGTON
WELLINGTON
WELLINGTON
DARLING
RIEBEECK WEE
‘SEBEECK KASTEEL
WELLINGTON NOORD
SWARTLAND NOORD
SWARTLAND NOORD
WELLINGTON OOS
WELLINGTON 00$

3ADENHORST W T
OKENNEDY I N F
IGGS J S
BASSON A 3
AIS 51
N SCHALKWYK N E
LOO C L
G N
—
T
RSEN A 3
NK MR
OCI<BvZ(O~~L
KYER P
VAN RENSBURG M S 3
THEART SW
rTOSSOUW C 3 G
VAN AS N 3

BASSON L L
CROUS H
-IORNE B E
SMIT E
BRINK C I
YATES C
DIErSTEIN M
VICTOR I A
CLOETE IS DE V
LOMBARD A I
VISSER B
ORFFER I H
VAN AARDE I H
OPPERMAN 13 S
1(0K 1 C
BURGER S

~
GOODWOOD
GOODW000
VRIJZEE
VRIJZEE
RUYrERWACNT
RUYTERWACHT WES
THORNTON
GOODWOOD WEE
VASCO
VASCO
VASCO
0000W000 PARK
0000W000 PARK
G000WOOD PARK

WEPENERIS
VAN DER MERWE HG
KRITZINGER T I
DU PLOOY R I
JANSE V RENSBURG R
DE BEER 3 M
LE ROUX I M (OUDL)
NOLTZHAUSEN I
KRUGERLR
GR0ENEWALD 3 A
TERBLANCHEVR
STODART C F le R
SCHUTTE I C
RADEMAN M P 3 (OUDIi

BEEN
“ISAGIE Nv d P
PIENAAR H M
SWART P L
MOSTERT W A K
SMAL C
KOEGELENBERG C I
VAN RENSBURG A
SWARTGE
FRANKEN P J
VOSI
SMIT P M
LATEGAN W H
LE ROUX F B

~o~i:~AI
BRANDWACHT
GROOT BRAKRIVIER
NBOS
NBOS
NEOS
DALE
LBAAI
LB~ Al SUID
LB~ Al SUID
LB~ Al SUID
M
LBA Al SUb

LOUW P C
ROODT P 1
VANDYKGL
DEWETDH
BOTES I P
KOTZE C G
VAN WYK R P
WET 31
OBEL R F
T 03
TZINGER A

GOSHOFF P
3OSHOFF C
FRANKENIP
DEJONGHAJ
VISAGIE M
BADENNORST I H
VORSTER T
SCHEEPERS E
EIGELAAR M
OOSTHUYSEN P1
I INGERER H L

PRBANVILLE
IRBANVII
IRBANVII
IRBAN VII
IRBAN VII
OURBAN”” L
KRAAIFONTEIN
KRAAIFONTEIN
KRAAIFONTEIN NOORD
KRAAIFONTEIN NOORO
KRAAIFONTEIN NOORD
STELLENBERG
STELLENBERG
STELLENBERG
STELLENBERG

EYER 0 S
FONTEIN F I
CROOR 0 G
00 R R

RAUCH I F
KORF B I
BOSMAN I I
U PLESSIS C M
RIEL 3 P
ONPL
ANBREDAM
LB3
ING G F
LA GRANGE N
OURIE M I
VILLIERS A
SWART D H
WART 11
OSNOFF H P
GOTZE H K E
GEEN
DELPORT K
VAN HEERDEN I L
RABIE 3 S F (OUDL)
ROSSOUW M A
HANEKOM A R
PIETERSE 03
VlSS~G~TJO~JQIJ,.. VAN ZIJL P M
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STELLENBERG
TELLENBERG
‘~ELLENBERG
WELGEMOED
ELGEMOED
GEMOED
I VILLE UrrSIG
VILLE UITSIG
L”ILLEUflSIG
K
FONTEIN DIE PARI’
FONTEIN DIE PARV
IDGE
IDGE
lOGE
~NVILLE 8ERGSIG
BANVILLE BERGSIG
~NVILLE BERGSIG
6NV~LLE BERGSIG
URBAN VILLE BERGSIG
SONSTRAAL
SONSTRAAL
SONSTRAAL

VAN RENSBURG J
VAN WYK C P
‘~ISAGIE CT
LIEBENBERG C R
VAN NIEKERK H
ENAAR L A
SWART F J
BEN
IINAARLG
E~N
\NDER C J
LOUW N E
OUWS J
U PLESSIS J
YLER J
MITTS
-IOLTZ P G
CYNS M R
/~GENBACH M M
WAIT C M V
KOCH J H
NELIA

STCYN W J H
SCHREUDER C
ODENDAAL J J S
PARSONS J J H
~HCCDCR R P C
MARAIS E J
CILLIERS W A
VISSER B F
RUSTGP
WSSOUW J A
COERTZE N J
GOSTHUYSEN W T

BEUKES M J
VISSER M H C
GOUWS P C F
LOUW J A
‘DBERHOLZER G J
COMPAAN A L
SCHMIDTJR

~
VREDENBURG
VREDENBURG
VREDENBURG
VELDDRIF
SALDANHA MILITER
LAAIPLEK
SALDANHA
SALDANI4A
.ANGEBAANWEG
‘IREDENBURG AKKERD.
‘~REDENBURG AKKERD.
‘.ANGEBAAN
‘.ANGEBAAN

HBRHOLDTSJ
BASSON F 0 J
VAN VELDEN W deW
MINNAAR A H
VAN ZYI. J M
~<RI1ZINGER J N
BARNARDJ
‘.OUBSER M H
VAN DEN HEEVERJ
GREEFF W J
VAKANT
DEKOCKJD
SLABBERT F C

TURNERJA
—
GROENEWALD C P C
SWART P
—
VAN NIEKERK J L
SNYMAN P
MIT J PG
ASSONM
ORDIER J C
BOSMAN H 0
EEN
—
LKINSON C J
OCHAC
ARAIS P B M
—

DILLIERS W J
DE RIDDER H A
DSTERHUYSC J J
VAN WYK J W
CARSTCNS P
MOCKEC.J
GEEN
BLOMMAERT E V
I.E ROUX J H
GELDENHUYS J W
DU PISANIE B H J
MURRAY S
VOLLGRAAFF P J
OLIVIER E L (OUDL)
MORKEL J DE V
BURGER J A
PRCISS F J
HENDRICKS J F
MARAIS J P V N
KLOPPER C C
SWART C C
tDONRADIC F J
PRINS H F

BURGER B I F
‘ANDERSEN P
1OSSOUW J C
DC KOCK P
VERSFELD H
DEWETL
FOURIE M
NAGEL K
GERRYTS 0
BERRY R
DC VILLIERS M
ROUX B J
SMrrH J W F
DE JAGER M M
OLIVIER J J
HOUGAARD F J
VREY J C
STOMAN W G
flLIVIER A H
VAN ROOYEN 0 A
POOL S N
SWARTZ J J
THIART A J

VAN HEERDCN H J G

OLIVICR SW

STRYDOM H J

GEEN

WAHL J L
VAN HEERDEN J H
BERGH M A
BEKKER V L
BArr D U
HENN J J U
~3~41TH J J V

MOCKE G S
MAREE H
VOGES T J
SWART M J
PIETERSE B H
VAN VUUREN M
lINE ME

I(IRSTEN 1 F J

PLUMSTEAD

—

BOTHA P D B
I<OTZE S F

~S~4OEI~
VISHOEI(
VISHOEK
ZWAANSWYK
OTTERY
SIMONSTAD
PLUMSTCAD
~‘LUMSTEAD

KRUSE 50 L

STEYN D E
LANDMANJC
VAN ROOYEN J T
GOSTHUIZEN L
SMrrH W B
N
N
F
lB D M
IT E A
LCSSIS C P
ORIUS J M
HAYTvR
VOLSCHENCK G F

LAMPRECHT C J
GCEN
VAN HUYSSTCCN M H
MAN C
EN DC
FF D N
L CLUS P
M R19NSON J H
LIE E J
LS J N F
EFF J W W
N
JONCKMJ
.AMBRECHTS A J

MOSTERT J H
STRYDOM A
LB ROUX D F
SINCLAIR L H
BROWN W
NEL P G
GEEN
BRITZMC
V D WESTHUYZEN A
KILIAN A P
DC VILLIERS H C
VAN RENSBURG E J
HANEKOM F
CALCK M W
VAN STADEN 0
VAN HEEROCN S J
BOTHA P R
BARNARD C (DIAK)
LB ROUX H (OUDL)
KELLERMAN G P

GEEN
GCEN
GCEN
SWANEVELDER C J
IORDAAN C
GOSTHUIZEN P
MAARTENS J A
VAN DERSPUYP
DE WET P
MOCKC J J
DOEIZEE B N A
3OBRECHTS C
LOMBAARD C J DEW
LICBENBERG A J
STEVENS L
VAN ZYL MW G
MIDDLEMOST S H A
‘AN ZYL W
KOHNE U
BOTES J P J

~

~

LSRIVIER
LSRIVIER
LSRIVIER
ACKENFELL
ACKENFELL
DKENFELL
CKENFELL
SRI VIER SUID
KUILSRIVIER SUID
KUILSRIVIER SUID
KUILSRIVIER SUID
LA BELLE
LA BELLE
DE LA BAT
KUILSRIVIER DE BIKE
KUILSRIVIER DE EIKE
HEIDEKOPPIE
HEIDEKOPPIE
BRACKENFELL WES —
BRACKENFELL WCS
BRACKENFELL WES
KUILSRIVIER DIGTEBIJ
BRACKENFELL
PROTEAHOOGTE
BRACKENFCLI.
PROTEAHOOGTE
BRACKENFELL
PROTEAHOOGTE

~Y$NA
KNYSNA
KNYSNA
KNYSNA
PLEFTENBERGBAAI
PLETTCNBERGBAAI
DIE VLEIE
DIE VLEIE
KARATARA
KARATARA
GEORGE BERGSIG
GEORGE BERGSIG
GEORGE BERGSIG
GEORGEDENNEOORD
GEORGE DENNEOORD

GEEN

PHILADELPHIA
PHILADELPHIA
BOTHASIG
BOTHASIG
MONTE VISTA
MONTE VISTA
MONTE VISTA
BLOUBERGSTRAND
BLOUBERGSTRAND
PAROW PANORAMA
PAROW PANORAMA
PAROW PANORAMA
MELKBOSSTRAND
MELKBOSSTRAND
MELKBOSSTRAND
MCLKBOSSTRAND
TAFELBAAI
PAROW WELGELEGEN
PAROW WELGELCGEN
PAROW WELGELEGEN

—
—

—

—

—

Die skriba verwelkom dr J Botha van die VGK,
prof H J B Combrink van die Kweekskoo~ in plaas
van prof P F Theron, mnr C J Coetzer,
dr T L Conradie, mev A Kriel en prof P J Wentzel
(tede van die Moderamen) asook mev H Louw en
L Koch as verteenwoordigders van die
Vrouediens.
Dr Gaum veiwelkom mnr Renier Schoeman (oud
Adjunk minister van Onderwys) ter vergadering.
Prof W Prinsloo van die Teologiese Fakulteit van
die U.P. is die afgelope naweek oortede. Die
Sinode betuig medelye deur vir ‘n oombtik op te
staan.

H5
Voordat Al, die eerste versiag aan die orde gestel word,
word die volgende gedeelte van

16:30 tot 18:30: sitting tot agenda afgehandel is
Geen aandsittings
1.2 Middagete Goedgekeur

A4 VERSLAG VAN D~E SINODALE REGSKOMM~SS~E
behandel.

Gedurende die middagpouse word verversings op
koste van die Sinode vir alle afgevaardigdes
voorsien.

1. BU~TENGEWONE S~NODES~TT~NG

1.3 Beskikbare tye vir Kommissie-vergaderings:
Goedgekeur

1.1 -1.2-Kennisgeneem
*

1.2.1 Afgevaardigdes

*
*

-

Maandag, 6 Oktober
Dinsdagaand, 7 Oktober
Woensdagaand, 8 Oktober

Kennis geneem

1.2.2 Kommissies

2. OPEMNGSREDE Goedgekeur

1 .2.2.1

Die Kommissie beveel aan dat die openingsrede in
die vorm van ‘n geestelike gesprek gehou word op
Dinsdagoggend, 7 Oktober voor die konstituering.

-

-

1.2.2.3 Kennis geneem
-

1.2.3 Konstituering (RegL 16.2.2)
1 .2.3.1

-

1.2.3.3 Kennis geneem
-

3. VERLOF VAN AFWESIGHEID Goedgekeur
-

1.2.4 Opening
-

Kennis geneem

1.2.5 Sakelys
1 .2.5.1

-

1.2.5.2 Kennis geneem
-

1.2.6 Volgende vergadering
1 .2.6.1

-

Dit is belangrik dat alle afgevaardigdes al die
sittingsdae teenwoordig sal wees. Indien afwesig
heid onvermydelik is, moet aansoeke om verlof tot
afwesigheid skriftelik en met opgaaf van rede by
die Kommissie vir Verlof ingedien word. Die
Kommissie moet die aansoeke om verlof met sy
aanbevelings elke dag aan die Sinode voorlê, en
die Sinode besluit daaroor.

Kennis geneem
4. AANKONDIGINGS Goedgekeur
-

Die skriba, ds Aiheit, bevraagteken sy posisie as lid
van die Sinode sonder dat hy ‘n afgevaardigde is.
Die aktuarius verduidelik dat ds Alheit kan optree as
skriba, aangesien hy deur die vorige sinode in die
pos aengewys is.

Aankondigings word deur die Kommissie vir
Aankondigings en die Kommissie vir Verlof
gedoen. Eersgenoemde Kommissie sal versoeke
oor aankondigings keur en besluit watter
aankondigings wanneer gemaak moet word.

Die Sinode neem nou

5. GEESTELIKE GESPREK Goedgekeur

Al VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VAN ORDE
in behandeling.

Die verrigtinge van elke dag begin met ‘n geestelike
gesprek en gebed van ongeveer 30 minute.
Voorafsang vanaf 08:45,

1. SITTKNGSURE EN REELINGS

6. STEMOPNEMERS Goedgekeur

1.1 Die volgende sittingsure word goedgekeur:

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

09:00 tot 09:30:
09:30 tot 10:45:
10:45 tot 11:15:
l1:l5tot 13:00:
13:00 tot 14:15:
14:l5tot 16:00:
16:00 tot 16:30:

geestelike gesprek
sitting
teepouse
sitting
middagpouse
sitting
teepouse

-

-

6.1 stembriefies op te neem en te help tel;
6.2 stemme te tel wanneer by wyse van hand
opsteek of opstaan gestem word;
6.3 vas te stel wie in die betrokke blok afwesig is,
en dit aan die Kommissie vir Verlof te rapporteer.
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7. MODERAMEN EN KOMMISSIES VAN DDE SINODE

werk raak, behandeD word.

AANBEVEUNG: goedgekeur

15, INSENDERS VAN APPELLE EN AANSOEKE OM
HERSTEL VAN BEVOEGDHEID Goedgekeur

-

-

Die Sinode bevestig dat afle sinodale kommissies en
verteenwoordigers in 1995 verkies is vir die gewone
termyn van 4jaar.

Die insenders van sodanige stukke kry geDeentheid
om hufle saak mondelings of skriftelik voor die
Sinodale Regskommissie te bepDeit. Reelings word
deur die SRK getref.

8. LUD VAN KLOK Goedgekeur
-

Die klok Dui 5 minute voor die begin van eDke sifting en
die afgevaardigdes word versoek om hufle sitplekke
so gou moontlik in te neem sodat die verrigtinge op
die bepaalde tyd kan begin.

16. VOORSTELLEIAMENDEMENTE TEN OPSDGTE
VAN AGENDA EN SPOEDEDSENDE SAKE Kennis
geneem
-

RegO 16: 8.4.2.2: Voorstelle of amendemente ten
opsigte van aanbevelings en beskrywingspunte in

9. DUUR VAN DDE SINODE Goedgekeur
Die Kommissie beveel aan dat die Sinode nie later nie
as 9 Oktober verdaag.

die agenda van die sinodale vergadering moet die
skriba van die Sinodale Kommissie op die Iaatste
één week voor die sitting van die Sinode bereik.
RegD 16: 8.4.2.5: Spoedeisende sake van be
sondere en algemene belang mag deur die ver

10. NOTULE Goedgekeur
-

Die notuDe van elke sittingsdag word daagDiks gedruk
en die volgende dag ná die middagpouse aan die orde
gesteL Die notule word dan as gelese beskou.

gadering in behandeling geneem word indien die
vergadering daartoe besluit na raadpleging en
aanbeveling van die moderatuur.

17. SAMESTELLING VAN TYDEUKE KOMMISSIES
AANBEVELDNG Goedgekeur

-

-

11. AGENDA EN DDE PERS Goedgekeur
-

Die Kommissie beveel aan dat die verslae nie vir
publikasie deur die pers beskikbaar sal wees alvorens
die betrokke sake voor die Sinode dien nie.
12. KLEREDRAG VAN AFGEVAARDDGDES Goedgekeur
-

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

17.1 Die Sinode besluit dat die sinodale kommis
sies by die buitengewone vergadering die pligte
van die tydelike kommissies hanteer. Daar word
slegs tydelike kommissies aangewys vir die
normale praktiese verloop van die vergadering.
17.2 Tydeflke kommissies is deur die Kommissie
van Orde aanbeveel.
17.3 Afle versoekskrifte en appèlle is reeds na die
SRK verwys.
18. VOORSTELLE OOR NUWE SAKE Goedgekeur
-

13. TWEE ASSISTENT-SKRIBAS VIR NOTULE
Goedgekeur

-

AANBEVELDNG: Die Sinode wys dieselfde persone
aan wat in 1995 verkies is, te wete:
Dr C Heys
Ds K Delport

Voorstelle oor ander sake as die wat deur die
agenda aangedui word, word vóôr behandeling
eers na die Moderatuur vir ~n aanbeveling verwys.
19. KONSTITUERING
Reeds afgehandel by konstituering.

14. REG VAN SITTING MET ADVISERENDE STEM VAN
AMPSDRAERS WAT NIE AFGEVAARDDGDES IS NIE
Goedgekeur

-

Aan predikante in sinodale diens, voorsifters van
sinodale kommissies en dosente van die Teologiese
Kweekskool, soweD as aan persone wat mede
verantwoordelik is vir verslae wat voor die vergade
ring dien, word reg van sifting met adviserende stem
verleen wanneer hulle verslae en die sake wat hulle

20. SLUITDNGSREDE Goedgekeur
-

‘n Kort sluitingsrede word op die baste sittingsdag
waargeneem.
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21. ROOSTER VAN WERKSAAMHEDE
Die rooster van werksaamhede word soos voig
goedgekeur:
Dinsdag, 7 Oktober 1997
09:00
Openingsrede/Geestelike gesprek
Gaum
09:30
Konstituering
-

-

Dr F M

22.4 Tydeilke Kommissie vir die Mikrofoon

-

Al
A2
A3

-

E5

DsPJRoodt
Ds C C Nei
DsWJ Burger
DsGCBotha
Ds J A Louw
Ds D P Wium
Scriba Synodi (adviserend)

Versiag van die Kommissie van Orde
Versiag van die SFK:
Versiag van die Moderamen:
*
Etandskloof
*
WP Raad van Kerke: Waarnemerstatus
*
Skrifgesag: Jona
*
Strategiese Beplanning
*
Meer sinvoNe inkleding van vergadering van
die Sinode
*
Sake vir A~gemene Sinode 1998
*
SKDB: OLSO Skole

Ds M R Heyns (Sameroeper)
Mnre C K Esterhuyse, P G Booysen, H Bester
22.5 Tydeiike Kommissie vir Veriof
Ds J A van der Merwe (Sameroeper)
Ds H A de Ridder
Ds J H van Loggerenberg
22.6 Tydelike Kommissie vir die Pers

-

Woensdag, 8 Oktober 1997
09:00 09:30 Geestelike Gesprek dr C W Burger
-

-

Ds A Strydom
Scriba Synodi (adviserend)

-

22.7 Tydelike Kommissie vir die Herderiike Brief
A4

-

A5

-

E4

-

Versiag van die Sinodale Regskommissie:
*
Aansoeke om herstel van bevoegdheid
*
Appèlsake
*
Bespoediging van tug- en appèlsake
Versiag van die Ad Hoc-Kommissie insake
Predikante en Proponente
Kuratorium: Proponente

Donderdag, 9 Oktober 1997
09:00 09:30 Geestelike gesprek dr C W Burger
-

-

DsJJSmit
Afgevaardigde van Teoiogiese Kweekskooi
22.8 Sangleiding
Ds F J Swart (Sameroeper)
DrA R Hanekom
Mev M Botes (Begeleier)

-

22.9 Kommissie vir Korrespondensie
A3

-

Versiag van die Moderamen:
*
Kommunikasie: CNW-Media 09:30
*
Kerkeenheid
*
Voorlegging aan die Waarheids-en-Ver
soeningskommissie
Afsluiting
-

-

Ds A J Zietsman (Sameroeper)
DsCJvan Liii
Scriba Synodi (adviserend)
22.10 Kontakpersoon
Dr E J van der Wait

22. AANBEVOLE TYDEUKE KOMM~SS~ES Goedge
keur

22.11 Stemopnemers

22.1 Tydelike Kommissie vir Aankondigings

Sameroeper: Dr C F ie R Stodart (Biok I, M73)

Ds E M van Wyngaard
Scriba Synodi (adviserend)

BiokA
Biok B
Blok C
Blok D
Btok E
Blok F
Biok G
BIokG
BlokH
Blok I
BiokJ
Blok K
Blok L
Biok M

-

22,2 Tydeiike Kommissie vir Besluite en Sakeregister
Dr W Brown (Sameroeper)
DsS McCarthy
DsCPvanWyk
22.3 Tydelike Kommissie vir Notullering
Ds J P Gavera (Sameroeper)
Ds M R Heyns (Koordineerder)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

FPieterse(M6)
C P van der Merwe (Ml 3)
S W van Wyk (M20)
H H Bierman (M27)
N J Burden (M38)
J I R van Niekerk (T39)
J J van der Merwe (T48)
LSmith(T6l)
CACronje(T70)
V R Terbianche (M71)
GLvanDyk(M82)
J de V Morkel (M89)
F J Preiss (M96)
J de Viiliers (Ml03)
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23.1 Reiskoste en Daggelde

VERSLAG El:
BYKOMENDE
S~NODALE FONDSEKOMMISS~E

VERSLAG:

Die Kommissie van Toesig en Kontrole Ië in die Hg van
Reglement 9.4.6.5 en 9.4.6.6 die volgende aanbeveflings
aan die Sinode voor:

1. REISKOSTE, DAGGELDE EN HONORARIA

AANBEVEUNG Goedgekeur

1.1 Kennisgeneem

Die Sinode besluit:

1.2.1 AANBEVEUNG Goedgekeur

23.1.1 Reiskoste word voorsien vir een voertuig per
gemeente, behaiwe waar getahe en omstandighede
ander reelings vereis.

Die Sinode besieit om R35 per sittingsdag toe te
ken aan die bde van die moderatuur, die
assistentskribas en
die
bde
van
die
notulekommissie.

-

23.1.2 Die maksimum-reiskostetarief is:
R1,1O per km vir afgevaardigdes wat nie ‘n reis
to&aag ontvang nie.
*
80 c per km vir afgevaardigdes wat ‘n reistoebag
ontvang.
* 20 c per km aan die eienaar van ‘n motor wat
meereisende ~ede vervoer vir &ke meereisende Ud.

1.2.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

*

23.2 Dagge~d

Die Sinode verwys die bepafing van honoraria aan
persone wat voor, tydens en na die sitting dienste
geiewer het, na die Kommissie van Toesig en
Kontrob, met die bykomende versoek dat ‘n
aanpassing in die jaarhkse honoraria van
ampsdaers (Regi 9.4.6.4.2) in die nuwe boekjaar
oorweeg word.

Die Sinode bes~uit:

1.3 Uitstaande eweredige bydraes (RegL 9.4.6.6.11)

23.2.1 Dit word van afgevaardigdes verwag om sover
moonthk eise in te dien vir uitgawes wat werkhk
aangegaan word.
23.2.2 Vir dae op reis en dae waarop nie van betaalde
nagverb~yt gebruik gemaak word nie, word ‘n
maksimum van R30 per dag voorsien.
23.2.3 Vir dae waarop van betaa~de nagverb~
gebruik gemaak word, geW die vo~gende reehngs:

1.3.1 AANBEVELING Goedgekeur

*

Hote~verNyf: Werklike koste met R300 as riglyn.

Ander betaakle verNyf (nie privaat): Werkhke koste
tot ‘n maksimum van R120 per dag (pius reiskoste
met dien verstande dat die totale koste nie R140 per
dag oorskry nie).
*

Privaatverblyf: WerkDike koste tot ‘n maksimum van
R100 per dag (pius reiskoste met dien verstande dat
die totab koste nie R120 per dag oorskry nie).

*

TuisverbM vir afgevaardigdes wat tuis gaan sbap:
Maksimum werkhke uitgawes van R30 per dag en
reiskoste soos by 23.1.1 en 23.1.2 bepaaL (Die totab
koste moenie R100 per dag oorskry nie).

*

23.2.4 Ligte middagetes word op die Sinode se koste
aan afle afgevaardigdes voorsien.
23,3 Verb~yfreehngs Kennis geneem
-

23.4 Uitbetaflng van reiskoste en daggeWe Kennis
geneem

-

Die Sinode neem kennis dat sbgs die gemeente St.
Stephen’s geen reelings met die SFK getref het
insake eweredige bydraes wat sedert die vorige
boekjaar uitstaande is nie.
1.3.2 AANBEVEUNG Kennis geneem
-

Intussen het die Ring besvestig dat die gemeente
ingewillig het om hul verpligtinge na te kom.
1.3.3 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die Sinode ken aan St. Stephen’s se
verteenwoordigers die reg toe om aansoek te doen
om reis- en daggeMe vir bywoning van die Sinode.
24. KERKUKE KOMMUMKASIE: CNW MEDIA
Goedgekeur

-

Die Moderamen het CNW Media versoek om ‘n kort in
ligtingstuk op te stel oor die kommunikasiemoont
likhede wat die Internet en die dienste van CNW Media
vir die NG Kerk inhou. In die loop van die vergadering
sal geleentheid geskep word om nadere toeligting te
gee. Die inligtingstuk word as ‘n bylae tot die versiag
van die Moderamen ingevoeg.

-

Die skriba tref ‘n aantal praktiese reelings rakende
etes, teetye en die ordelike verloop van die
vergadering.
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5. BEHOEFTEBEPAUNG

Die voorsitter wys die Sinode daarop dat drie oud
ministers lede van die vergadering is. Hulle is
ouderlinge S F Kotze, E v.d.m. Louw en L A Pienaar.
Hiermee is die versiag Al afgehandel.

5.1 Huidige akkommodasie in Kerksentrum
Kennis geneem

I

-

5.2 Akkommodasie benodig in Kerksentrum sonder
sinodesaah Kennis geneem
-

A2: VERSLAG VAN D~E S~NODALE
FONDSEKOMMDSSDE (Vervo~g) (Agenda b~
11)

5.3 Kriteria wat in die bepbnning en oorweging
van ‘n nuwe gebou ‘n roh speeL
5.3.1

5.3.10 Kennis geneem

-

-

VERSLAG EN AANBEVEUNGS OOR D~E
S~NODALE KERKSENTRUM

Enkele aankondiginge word gemaak.

I. VERLOOP VAN D~E SAAK TOT DUSVER

GELUKWENSING:
Montaguverjaar~

I

Ds Hannes Theron van

1.1 -1.2 -Kennisgeneem
1.2.1 Die Sinode het die volgende besluit geneem
(Handelinge 1995 bI H92)
“13.3.1 AANBEVELING Goedgekeur

Die vergadering verdaag om 10:45 vir die
teepouse.
Die tee word geborg deur De Kierk en Van Gend
Prokureurs asook Protektum Makehaars.

-

Die Sinode gee opdrag aan die SFK en die Moderamen
om oor die toekoms van die Kerksentrum te besin (met
inbegrip van uitvoerbaarheidstudies, markondersoeke,
behoeftebepallngs en tinansiële en praktiese implikasies),
met versiag aan die Sinodale Kommissie.”
1 .3

-

1 .3.3

-

Kennis geneem

Die eerste sitting hervat na teetyd om 11:15
6. ALTERNAThEWE WAT ONDERSOEK IS

BYLAE A2.4 KERKSENTRUM: VERGELYKENDE
-

1.4 1.9.2
-

-

Kennis geneem

1.10 Regsmenings oor RegL 25

BEREKEMNGS VAN ALTERNATIEWE PROJEKTE
Kennis geneem
A D Kennis geneem
-

1.10.1 -1.10.4 -Kennisgeneem

-

-

6.1 Behou huidige Kerksentrum Kennis geneem
-

2. STRATEGIE V~R D~E flNANS~LE TOEKOMS VAN
D~E NG KERK
(Beleidstuk van die Kommissie van Toesig en Kontrole in
die hg waarvan die toekoms van die Kerksentrum
oorweeg is)

6.2 Herbou huidige Kerksentrum
6.2.1 6.2.2 Kennis geneem
-

-

6.3 Verkoop Kerksentrum teen die beste prys en
koop of huur alternatiewe kantoorakkommodasie
Kennis geneem

-

2.1

-

2.4.7 Kennis geneem
-

3. HUIIDhGE KERKSENTRUM: GEGEWENS
3.1

-

3.2.4 Kennis geneem

6.4.1

-

6.4.3 Kennis geneem
-

-

3.3 Huidige uitgawe
3.3.1

6.4 Koop van alternatiewe kommersiele perseel en
oprig van eie gebou

-

3.3.3 Kennis geneem

6.5 Aanwending of aankoop van eiendom wat
allreeds in besit van die Sinode, inrigtings of
gemeentes is

-

6.5.1 6.5.1.4 Kennis geneem
-

4. ShNODESAAL EN -S~TThNGS

-

6.6 Kommersiële eiendom wat oorweeg is Kennis
geneem
-

4.1

-

4.4 Kennis geneem
-

HlO
6.7 Kerkhke eiendom wat oorweeg is

2.2.1.4 Versbg van prokureurs Kennis geneem

6.7.1

2.2.1.5 Bevinding van SFK

-

-

6.7.3 Kennis geneem
-

6.8 Bevinding ten opsigte van geskikte persee~
Kennis geneem

-

2.2.1.5.1 2.2.1.5.5 Kennis geneem
-

-

BYLAE A AANVULLENDE REGSMEMNG:
ADV N J TREURMCHT Kennis geneem
-

6.8.1 Erf 15452 in BDomtuin, BePvifle
geneem

Kennis

6.8.2 PerseOe en geboue van die NG Gemeente
BeilviNe en aanNggende gebou van die BeilviNe
Dienssentrum (En 15687) Kennis geneem

-

Die kommissie vir aankondigings doen die
volgende mededelinge:

-

7. FINANSIELE ASPEKTE EN VERDERE BEPLAN
NING
7.1

-

-

-

Die vergadering verdaag om 13:00 vir
middagete na Dr Coenie Burger in gebed
voorgegaan het.

8.3 Kennis geneem
-

I MIDDAGSITTING

9. VERDERE OPTREDE EN BEPLANNING
9.1

-

9.3

-

El:

9.4.1 Die Sinode neem die verslag en aanbevelings
van die SFK in behandeling. (Laatstuk El)
9.4.2 Staan oor tot Verslag El punt 2.7.2

El:
BYKOMENDE
VERSLAG:
FONDSEKOMMISSIE (Notule H8, 1.3)
-

7 OKTOBER 1997

Kennis geneem

9.4 AANBEVEUNG Goedgekeur

1.1

2. Rev Dennis Naidoo wens per brief die sinode
sterkte en seen toe namens die RCA.

7.6 Kennis geneem

8. BEMARKING VAN KERKSENTRUM
8.1

1.
Ds Kobus Kriel (~~./iItiersdorp) word
gelukgewens met sy verjaardag.

SINODALE

BYKOMENDE

VERSLAG:

SINODALE

FONDSEKOMMISSIE (Vervoig)
2.2.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

2.2.2.1 Die Sinode bekragtig die besluit van die
SFK dat die Kerksentrum teen die beste prys
verkoop word, en wel sonder enige beperkende
kiousules; of indien dii op die ou end die mees
verantwoordelike opsie is, dat meer ekonomiese
aanwendingsmoontlikhede vir die Kerksentrum
ontwerp en uitgevoer word.
2.2.2.2 Die Sinode verwys die moontlike verkoop

1.3 Reeds afgehandel.

2, DIE SINODALE KERKSENTRUM (A2 plus bylaes)

van die Kerksentrum na die SFKIKTK om die
saak af te handel ooreenkomstig RegL 25.

2.1 Behandeling van saak tydens Sinode: Prodesure

2.2.2.3 Die Sinode versoek SFKIKTK dat slegs ‘n
transaksie oorweeg en aanvaar word wat vir die
Kerk merkbare finansiele voordeel inhou.

2.1.1 2.1.3 Kennis geneem
-

-

2.2 Verkoop van huidige Kerksentrum (A2 7.2, 8.1
8.3)
-

Amendement I

-

Nie goedgekeur nie

-

2.2.1 Optrede sedert 1997-06-30

Verander die aanbeveling 2.2.2 om as voig te lul:
2.2.2.1 Die Sinode besluit dat die Kerksentrum teen

2.2.1.1 Bemarking van Kerksentrum Kennis geneem

die beste prys verkoop mag word, en wel sonder
enige beperkende kiousules; of indien dit op die ou

2,2,1.2 Tenders

end die mees verantwoordelike opsie is, dat meer
ekonomiese aanwendingsmoontlikhede vir die

-

2.2.1.2.1 2.2.1.2.2 Kennis geneem

Kerksentrum ontwerp en uitgevoer word.
2.2.2.2 Die Sinode verwys die moontlike verkoop van

2.2.1.3 Onderhandelings Kennis geneem

die Kerksentrum na die SFK/KTK om die saak afte
handel.

-

-

-
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2.2.2.3 Die Sinode versoek SFKIKTK dat slegs ‘n
transaksie oorweeg en aanvaar word wat vir die Kerk
merkbare finansiele voordeel inhou.
Voorsteller: J G le Roux
Sekondant: W D Terbianche
Amendement 2 Nie goedgekeur nie
Voeg by 2.2.2.1: “By ‘n finale besluit sal ook die
toekomstige bedieningsmoontlikhede van die sentrum
oorweeg word.”
Voorsteller: G F Wessels
Sekondant: J G J Swart

2.4 Tussentydse reelings (A2 7.5)
-

AANBEVELING Goedgekeur
-

Die Sinode versoek KTK om betyds reelings te
tref om tydelik alternatiewe argief- en
kantoorruimte te huur, indien die huidige
Kerksentrum ontruim moet word voordat nuwe
kantore gereed is. Die reelings word getref na
oorleg met die betrokke departementshoofde.
2.5 Begroting en Fondse (A2 7.6)
-

AANBEVELING Goedgekeur
-

Die Sinode aanvaar op hierdie stadium geen tender
of aanbod wat vir die Kerksentrum ontvang is nie.

Die Sinode versoek die SFK am die uiteindelike
“wins” op die Kerksentrum se vervanging, so te
bestuur dat die druk van die sinodale begroting
op gemeentes algaande verlig word.

2.3 Nuwe Kerksentrum

2.6 Riglyne vir die toekoms

2.3.1 Sinodesaal (A2 -4)

AANBEVELING Goedgekeur

AANBEVELING Goedgekeur

Die Sinode bevestig dat toekomstige benutting
en bepilanning ten opsigte van ‘n nuwe
Kerksentrum geskied in die hg van die volgende
faktore:

2.2.24 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

-

Die Sinode besluit dat ‘n eie sinodesaal vir
vergaderings van die Sinode in ‘n nuwe gebou nie
oorweeg word nie.

-

veranderende omstandighede
moontlike stappe ten opsigte van eenwording
tussen die kerke in die NG Kerkfamilie
* demografiese en ekonomiese omstandighede
in die land en die NG Kerk.
* administratiewe behoeftes
* veranderinge ten opsigte van ander geboue in
besit van die Sinode
*

2.3.2 Kerksentrum: Behoeftebepaling (A2 -5)
Kennis geneem
-

2.3.3 Kerksentrum: Moontlike persele
2.3.3.1 2.3.3.5 Kennis geneem
-

-

*

2.3.3.6 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

2.7 Reeling van sinodesittings (A2 -4)
2.3.3.6,1 Die Sinode neem kennis dat die SFK aan
verskeie persele aandag skenk met die oog op die
bou van ‘n Kerksentrum:
2.3.3.6.2 Die Sinode oordeel dat verdere ondersoeke
en onderhandelinge nodig is voordat enige besluit
geneem kan word.
2.3.3.6.3 Die Sinode dra dit aan SFKIKTK op om:
2.3.3.6.3.1 die nodige beplanning te doen en
onderhandelinge te voer ten opsigte van ~n nuwe
Kerksentrum.

AANBEVELING Goedgekeur
-

2.7.1
Indien die Kerksentrum nie meer
beskikbaar is nie, dra die Sinode dit aan KTK op
om in oorleg met die Kommissie van Orde,
betyds die nodige beplanning te doen ten opsigte
van die tyd en plek van die volgende vergadering
van die Sinode.
Die volgende aspekte kan in gedagte gehou
word:
*

Koste van vergadering
Beskikbaarheid van lokale en verblyf
Grootte van vergadering

2.3.3.6.3.2 oorleg te pleeg met alle kommissies en
instansies wat by die saak betrokke is.

*

2.3.3.6.3.3 die gegewens, riglyne en motiverings
wat voor die Sinode gedien het, in gedagte te hou.

2.7.2 Die Sinode skort die volgende woorde in
Bep. 34.1 op:

2.3.3.6.3.4 voort te gaan met die beplanning en
oprigting van ‘n nuwe Kerksentrum wanneer die tyd
volgens die oordeel van die SFKIKTK geskik is.

“Teen die helfte van Oktober”,
“en wet in Kaapstad”

*
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3. SAKE MET HNANSIELE ~MPUKAS~ES IN DIE
AGENDA VAN DIE SINODE
3.1 Samesteuing van Sinodale Vergadering Verwys
na die moderatuur
-

3.2 Kommunikasie-oudit (A3.5)
3.2.1

-

3. Dat deur die optrede die bewoners baie
hartseer en ongerief berokken is, waarvoor die
kerk om verskoning vra.
Voorsteller: G J van der Merwe
Sekondant: Dr J G le Roux
4.WP RAAD VAN KERKE:
STATUS

WMRNEMER

Kennis geneem
4.1 4.5 Kennis geneem
-

-

3.3 Koste van Appêlsake
3.3.1

-

3.3.2 Kennis geneem

5. SKRIFGESAG
H103)

-

3.4 Versorging van Predikante (A5 4.5.1 ens.)
-

5.1 Die Sinode het soos volg besluit:

3.5 Kerkeenheid
Staan oor tot die behandeling van verslae A3 en
Iaatstuk E.2.1
4. PENSIOENFONDSE
-

-

5.3

-

Kennis geneem

-

I

A3: VERSLAG VAN D~E MODERAMEN
1. KERKEENHEID
Staan oor
2. VOORLEGGING MN DIE WMRHEIDS.- EN
VERSOENING5KOMMISSIE
Staan oor
3. ELANDSKLOOF
-

“Die Sinode dra dit aan sy Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om die kwessie van die historisi
teit van Jona sowel as die implikasies wet dit mag
he met betrekking tot die gesag van Jesus so uit
sprako, to ondersoek en ~ duidelike standpunt
hieroor te formuleer en te verwys na die
Moderamen.”
5.2

4.2 Kennis geneem

Hiermee is die versiag afgehandel.

3.1

JONA (Handelinge 1995

-

Staan oor tot die behandeling van verslag A5

4.1

-

BYLAE A3.3 D~E H~STOR~S~TE~T VAN
JONA (AGENDA P. 33) WORD ~N
BEHANDEUNG GENEEM.
ONBESTREDE MOSIE
Die sinode betuig sy opregte meegevoel aan
dr Gaum en sy familie met die heengaan van
sy bejaarde moeder op StellJnbosch verlede
maand.
Ons betuig ook ons meegevoel met alle ander
lede van die vergadering wat die afgelope tyd
dierbares aan die dood afgestaan het. Ons
bid hulle almal die vertroosting van die Here
toe.
(H A de Ridder en C Burger)

3.6 Kennis geneem

VOORSTEL: Goedgekeur

Enkele aankondigings word gedoen

Die sinode wil ‘n duidelike boodskap stuur aan die
gemeenskap van Elandskloof. Die sinode erken:

Die vergadering verdaag vir tee om 16:00

1.
Dat die destydse optrede van die kerk
onsensitief teenoor die bewoners was.
2. Dat die belange van die destydse bewoners nie
voldoende beskerm is nie.

Die vergadering hervat om 16:30
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Verlof word goedgekeur vir die vo!gende persone
met behoud van daggeld:
Ds J D de Kock, Langebean
Woensdag
Ds D P Wium, Moorreesburg
Begrafnis
Ds J W L Gebbardt, Toringkerk dee! van

A3 VERSLAG
(VERVOLG)
(AGENDA p 25)

VAN

DIE

MODERAMEN

-

-

-

Dinsdagmiddag tentmaker verpligtinge
Ds M H Heyns, Pinelands namiddag, Dinsdag
(begrafnis)
Cud! M du T Joubert, Herold Woensdagmiddag
(verteenwoordig maatskappy in hofgeding)
Ds A L O’Kennedy, Goudini Woensdag vanaf 12:00
(begrafnis)
Ds J Gouws, Kenridge Donderdag (seuntjie
geopereer)
Dr J van der Merwe, (Murray dee! van Donderdag
oggend (persoonlike omstandighede)
Ds B Nieuwoudt, Die Paarl dee! van Woensdag
(begrafnis)
Cud! A P Liebenberg, Maitland persoonlike
omstandighede Dinsdagmiddag
Ds J W van Wyk Brackenfell Woensdagmiddag
(begrafnis)
Cud! A Kok, George Donderdagmiddag (dringende
persoon!ike verpligtinge)
Ds P Carstens, Brackenfe!! Woensdagoggend
(ontvang van oorsese besoekers)
Ds J M van Heerden, Vishoek Donderdagoggend
(dee!) persoonilke omstandighede
Ds D F O’Kennedy, He!derberg Donderdagoggend
(begrafnis)
Cud! P Pratt, Bredasdorp Dinsdagmiddag vanaf 17:00
(persoonlike redes)
Ds G van Schoor, DurbanviHe Woensdagmiddag
(begrafnis)
Cud! H H A Kohne, Parow-We!ge!egen Woensdag
(persoonlike redes sekundus sal kom)
CudI E Kruger, Suider-Paar! Donderdag vanaf 18:00
(persoonlike redes)
-

-

-

6. STRATEGIESE BEPLANNDNG: FUNK
SIONERING VAN SINODALE KOMMISSIES

6.1

-

6.4.7 Kennis geneem
-

-

-

7. MEER SINVOLLE INKLEDING VAN DIE VER-.
GADERING VAN DIE SINODE

-

7.1 Kennis geneem
-

-

-

7.2 AANBEVEUNG:

-

7.2.1

-

Goedgekeur

-

-

-

-

Die Sinode gee opdrag aan die
Kommissie van Orde cm ondersoek in te stel
na die moont!ikheid om die volgende
vergadering van die Sinode meer sinvol in te
rig.

-

-

-

-

-

-

-

-

Met ver!ies van dagg&de:
Ds J W L Gebhardt, Toringkerk (Wo en Do tentmaker
verp!igtinge)
Cud! H C de Kock, Phi!adelphia (Di onvermyde!ike
vergaderings)
Cud! E Scheepers, Mosselbaai-Suid (Donderdag
middag vanaf middagpouse)
Cud! M S van der Spuy, Vredenda!-Wes Donderdag
-

-

-

Verlof nie toegestaan nie:
Prof H J B Combrink (Kweekskoo!): Do vanaf 15:00
(dringende verg)
Dr A J C Erwee, Drakenstein: Do vanaf 16:30
(dringende verg)
Ds S W van Wyk, Suider-Paarl: Wo-oggend (!esings)
Cud! H C de Kock, Phi!adelphia: Di (vergadering)
Dr Ben Kotzé, Cbservatory: Wo-middag (vergadenng)

BYLAE A3.3 : DIE HISTORISITEIT VAN JONA
(VERVOLG)
Die saak staan oor tot na afhandehng van die
appè!saak wat betrekking het op skrifgesag.

7.2.2 Ter uitvoering van die opdrag koopteer
die Moderamen lede van die Kommissie vir Be
dieningsbege!eiding wat besig is met die strate
giese beplanning van die sinodale kommissies,
as lede van die Kommissie van Orde.
7,2.3 Die Kommissie van Orde word versoek
cm kennis te neem van die bevindings van die
ad hoc-kommisie wat ‘n soortgelyke ondersoek
doen ten opsigte van die vergaderings van die
Algemene Sinode.
7.2.4 Die Kommissie word versoek om vera!
die volgende moontlikhede te ondersoek:
7.2.4.1 groter deelname van die afgevaardigdes
moontilk deur ~n deel van die tyd in kleiner
groepe te vergader;
-

7.2.4.2
hoe die vergadering minder
verslaggewend Iterugskouend en meer
be!eidvormend/ koersaanduidend sy werk kan
doen;
7.2.5 Die Kommissie ontvang volmag cm voor
stefle wat nie deur die Bepalinge en
Reglemente beperk word nie, reeds aan die
volgende vergadering van die Sinode voor te !e
vir toepassing.
8. ALGEMENE SINODE 1998
8.1

-

8.5 Kennis geneem
-

H1L~

8.6 BESKRYWINGSPUNT VANAF RING VAN
KUILSRIVIER

5. AANBEVELINGS: Goedgekeur
Die Sinode

Die sinode word beleefd versoek om die
aangeleentheid
van
Iidmaatskap
oor
gemeentegrense heen indringend te ondersoek en
duidelike riglyne daaroor neer te Iê.
AANBEVELING: Goedgekeur
Die sinode verwys die beskrywingspunt na die
Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening wat
met sodanige ondersoek besig is.
9. POSISIE VAN PREDIKANTE EN PROPONENTE
Staan oor
10. KOMMUMKASIE CNW MEDIA
Staan oor

5.1 benadruk dat hy nie in mededinging met
die staat wil staan nie, maar dat skole vir
Ieerders met spesiale onderwysbehoeftes, wat
deur die inisiatief van die Ned Geref Kerk
opgerig is, in die beste belang eerstens van die
leerders, asook van die kerk en staat, bedryf
moet word;
5.2 gee opdrag aan die SKDB om:
5.2.1
die hele aangeleentheid rakende die
posisie van die kerk as borgliggaam van skole
vir Ieerders met spesiale onderwysbehoeftes,
die status van die huidige konstitusies, die
posisie van die kerk as eienaar van die eiendom
van genoemde skole en die ooreenkoms met
die staat vofledig te ondersoek;

Die sinode behandel

5.2.2 namens die Wes-Kaapse Sinode en na
grondige oorlegpleging met die beheerrade,
die onderhandelinge met die staat met volmag
te hanteer;

E5: VERSLAG VAN D~E SKDB:

5.2.3 om die nodige veranderinge in die huidige
konstitusies aan te bring dit deur die SRK te
Iaat kontroleer en deur die Moderamen te Iaat
bekragtig.

DIE POSISIE VAN DIE KERK AS BORGLIGGAAM
VAN SKOLE VIR LEERDERS MET SPESIALE
ONDERWYSBEHOEFTES

SJK: BEKENDSTELLING
KATEGESEBOEKE
Ds Roche Heyns (PSD Jeug) verstrek inligting
rakende die nuwe kategeseboeke vir Graad 1
tot3.

1. AGTERGROND
1.1 tot 1.3 Kennis geneem
2. POSISIE VAN DIE SINODE AS BORGLIGGAAM

Die sinode behandel

2.1 en 2.2 Kennis geneem

A4
VERSLAG
VAN
DIE
SINODALE
REGSKOMMISSIE (VERVOLG) (AGENDA P 40)

3. EIENAARSKAP VAN DIE EHENDOM WAARIN DIE
SKOLE BEDRYF WORD
3.1 en 3.2 Kennis geneem

2.
VOORSTELLE: VAARTBELYNING:
APPELLE, GESKILLE EN TUGONDERSOEKE
AMENDEMENT: Nie goedgekeur nie:

4. REGSOPINIE
4.1 TOT 4.3 Kennis geneem

Dat punt 2.6 van die versiag van die
Regskommissie nie aanvaar word nie.

Ds W C van der Metwe verskaf verdere toeligting aan
die vergadering

Dat die saak van punt 2 van die versiag terug
verwys word na die Regskommissie.

*

*

Voorsitter W Brown
Sekondant J H Mostert
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2.6 AANBEVEUNG: Goedgekeur

Sinode gestuur.

Die sinode keur punt 2.1, 2.2, 2.3 (soos gewysig)
2.4 en 2.5 goed vir deursending na die A~gemene
Sinode.

2.3.2.5 Teen ‘n besluit van die ADgemene
Sinode kan ‘n gravamen!beswaarskrif by die ~
skriba van die beswaarde se Sinode ingedien
word vir deursending na die ADgemene Sinode
indien dit deur die betrokke SinodelSinodaDe
KommissielModeramen aanvaar word.

2.1 Motivering
2.1.1 -2.1.6 Kennis geneem
-

2.2
Voorgestelde wysigings aan Kerkorde
artikels.
2.2.1 Wysig Kerkorde Art. 23 om te tees:
“Die bes~uite van vergaderings is bindend, maar
daaroor kan in appêl na die aangewese rings- of
sinoda~e Appèfraad gegaan word.”
Art. 23.1 en 23.2 b~y soos tans.
2.2.2 Wysig Art. 65.1 om te Uees:
“E~ke aangekKaagde wat horn deur die uitspraak
van ‘n kerkvergadering beswaard voe~, het die reg
tot appè~ by die aangewese rings- of sinoda~e
Appèfraad in die betrokke sinoda~e gebied.”
2.3 Voorgest&de Reg~ement vir die revisie van
bes~uite en die hantering van appèlle teen bes~uite
in die Ned Geref Kerk (Vervang huidige Reg~ 3,
PJgemene Sinode 1994)
2.3.1 Revisie en kerkvergaderings waarheen ge
appelleer kan word
2.3.1.1 Die eerste beskikbare midde~ vir ~ede van
kerkvergaderings om die bes~uite van
kerkvergaderings gewysig te kry, is die weg van
revisie van die betrokke besluit.
2.3.1.2 Die reelings in verband met revisie, is te
vinde in die Reg~ement van Orde van die betrokke
kerkvergadering.

2.3.3 Bepalings in verband met appêlle en be
swaarskrifte wat geM vir aGile kerkvergaderings
wat appêGile en beswaarskrifte hanteer
2.3.3.1 Vergaderings wat appèlile aanhoor, is
gesilote vergaderinge.
2.3.3.2 ‘n Lidmaat of ‘n kerkvergadering wat
horn deur die besllssing van ‘n kerkvergadering
veronreg voel, of wat meen dat die besluit in
stryd is met die Skrif, die Beilydenis of die
Kerkorde, mag binne 30 dae nadat hylsy kennis
geneem het van die besGuit van die
kerkvergadering, kennis gee van appèil of
beswaar (in die gevail van die Ailgemene Sinode)
by die skriba van die Rings- of Sinodaile
Appèilraad binne wie se gebied die besluit
geneem is.
2.3.3.3 Die appellant gee ook skriftellk kennis
van die appèG aan die skriba van die
kerkvergadering teen wie se beshiit
geappelleer of beswaar aangeteken word. (VgL
Artikeil 23.2 en Artikeil 65 van die Kerkorde).
Waar ‘n ander party(e) in die oorspronkilike
ondersoek betrokke was, gee die Skriba van die
betrokke Appèilraad ook skrifteilik kennis van
die appèil aan hierdie party(e).
2.3.3.4 Die appellant moet binne 30 dae nadat
hylsy kennis van appel of beswaar gegee het
die skriba van die Appèilraad voorsien van ‘n
skrifteGike uiteensetting van die gronde/redes
van die appêil of beswaar (ter sake
dokumentasie kan ingesluit word) anders
vervail die reg op appèG.

2.3.2 AppAlle
2.3.2.1 Benewens die weg van revisie vir iede van
kerkvergaderings, kan die weg van kerkllke appè~
deur enige Hdmaat gevoig word.
2.3.2.2. Kennis van appèl teen besDuite van ‘n
kerkraad asook die appèDstukke word gestuur aan
die skriba van die AppèDraad van die Ring
waaronder die kerkraad ressorteer.
2.3.2.3 Kennis van appèD teen bes~uite van ‘n Ring
asook die appeDstukke word gestuur aan die
skriba van die AppèDraad van die betrokke Sinode
waarbinne die Ring ressorteer.
2.3.2.4 Kennis van appèD teen ‘n besDuit van ‘n
Sinode word aan die skriba van die ADgemene

2.3.3.5 Die skriba van die Appêilraad verkry by
die kerkvergadering teen wie se besiluit
geappeilileer of beswaar aangeteken word huGile
skriftellke reaksie op die appèilgrondelredes (ter
sake dokumentasie, waaronder aGile dokumente,
notules, bandopnames, ens., moet ingesluit
word) en besorg dit aan die Dede van die
Appèilraad wat die appèil of beswaar saG
hanteer.
2.3.3.6 Die indiener van ‘n appèil of ‘n
beswaarskrif (gravamen in die gevaG van die
AGgemene Sinode) word by die indiening van
die appêG!beswaarskrif in kennis gesteil dat die
uiteindelike koste van die saak van homlhaar
gevorder mag word indien die betrokke
appêGvergadering so besGuit. Die indiener van
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die appêllbeswaarskrif moet dan skriftelike
instemming met die reeling betuig.

OudI C J Coetzer gaan voor in gebed en die
vergadering sing Ges 353: 1 en 5.

2.3.3.7 Die Appèlraad vergader so spoedig
moontlik en beslis oor die appêl na aanleiding van
die stukke voor horn.

Die vergadering verdaag om 18:40

2.3.3.8 Hoewel die appélondersoek op grond van
die skrifteflke uiteensetting van die appelgronde
(en ter sake dokumentasie) deur die appellant en
die skriftelike reaksie van die kerkvergadering op
die appelgronde (en ter sake dokumentasie)
gedoen word, kan die Appèlraad self versoek of
verlof gee dat mondelinge getuienis deur die
appellant en/of verteenwoordigers van die
betrokke kerkvergadering of ander person(e) of
liggam(e) enlof die ander moontlike party(e) wat
by die saak betrokke is, voor horn gelewer word.

GETEKEN
F M GAUM (MODERATOR)
C W ALHEIT (SKRIBA)

2.3.3.9 Na oorweging van die appèl kan die
Appêlraad, behalwe in ‘n geval wat onder bepaling
2.3.3.10 (hieronder) val, die appèl op een van die
volgende wyses hanteer:
2.3.3.9.1 Die appèl geheel of gedeeltelik toestaan
en die besluit van die kerkvergadering ter syde
stel of wysig;
2.3.3.9.2 Die appél afwys en die besluit van die
kerkvergadering in geheel of gedeeltelik
bekragtig;
2.3.3.9.3 Voor ‘n finale besluit oar die appèl
geneem word, die besluit waarteen geappelleer is,
na die betrokke kerkvergadering terugverwys en
vra dat verslag daarooraan die Appèlraad gedoen
word.
2.3.3.9.4 Die Appèlraad stel self eers verdere
ondersoek in voor ~n finale besluit geneem word.
2.3.3.10 Waar die appél berus op wesenlike
onreelrnatighede tydens die vergadering wat die
besluit geneem het, stel die Appèlraad die besluit
van die betrokke kerkvergadering ter syde en
verwys die aangeleentheid óf terug na die
betrokke kerkvergadering of na 6n ander
soortgelyke
kerkvergadering
am
die
aangeleentheid van nuuts af te hanteer.
2.3.3.11 Die Appèlraad kom tot ‘n besluit oor die
appèl wat hy saam met sy redes daarvoor
notuleer. Skriftelike kennis hiervan word aan die
partye (insluitende moontlike party(e) wat in die
oorspronklike ondersoek betrokke was) gegee.

Enkele aankondigings word gedoen.

I

I
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TWEEDE S~TT~NGSDAG

I WOENSDAG 8 OKTOBER 1997

I

GEESTELIKE GESPREK
Die geestelike gesprek word gelei deur dr C W
Burger. Hy gaan voor in gebed en lees uit Ps 26:
1(b) 3 en Miga 6: 6 8 en lei daarna die gesprek
oor die kerk se taak en roeping. Oudi. Hesta Smit
en ds Kobus Koch gaan voor in gebed. Daarna
sing die vergadering Ges. 222: 1 -4
-

-

Die voorsitter bedank dr Burger. Hy stel die
verskillende lede by die voorsittertafel bekend t.w.v.
afgevaardigdes wat nie by die vorige dag se sitting
teenwoordig was nie.

1.4 AANBEVELDNG: Goedgekeur
Die aansoek word goedgekeur.
Broer De Jager word in die vergadering geluk gewens
en die Heer se seen toegebid.

I
2.1 2.3 Kennis geneem
-

-

Mnr Poley word in die vergadering verwelkom en
motiveer sy aansoek tot herstel van bevoegdheid.
Daarna verlaat die broer die vergadering en ‘n
bespreking voig:
2.4 AANBEVEUNG: Goedgekeur
Die aansoek word goedgekeur.

Groeteboodskap van ds Freek Swanepoel,
moderator van die Algemene Sinode, word ontvang
en voorgelees.

Broer Poley word in die vergadering geluk gewens en
die Heer se seen toegebid.

MNSOEK OM HERST~L VAN ~E

!3~1 ‘I
Die aktuarius, prof P Coertzen, verduidelik die
metode waarop die aansoeke om herstel van
bevoegdheid, hanteer gaan word.

1 FT k~ETscHM~
1.1

Suiwering van vergadering
Persone wat nie afgevaardigdes
vergadering is nie, verlaat die saal.

van

die

Die volgende versiag word in behandeNng geneem en
deur die aktuarius voorgehou:

-

I

1.2 Kennis geneem
-

1.3 AANBEVELING: Goedgekeur
Die Sinode besluit:
1.3.1 dat die aansoek van br F Kretschmer om
herstel van bevoegdheid nie toegestaan word nie
weens
sy gesondheidstoestand
die feit dat hy eksplisiet verklaar dat hy nie kans
sien vir die gemeentebediening nie.
*

E3 BYKOMENDE VERSLAG VAN D~E
S~NODALE REGSKOMM~SS~E

*

1.3.2 dat die Sinode van Wes-Transvaal versoek
word
om weer br F Kretschmer se aansoek, om weens
mediese ongeskiktheid uit die bediening te tree, te
oorweeg vir die terugwerkende toestaan van
ongeskiktheidsvoordele.

*

1.1 -1.3 -Kennisgeneem

dat ook gekyk sal word na br Kretschmer se
behoud van bevoegdheid (terugwerkend) by
uittrede as gevolg van mediese ongeskiktheid.

*

Mnr De Jager word in die vergadering verwelkom en
motiveer sy aansoek tot herstel van bevoegdheid.
Daarna verlaat die broer die vergadering.

1.3.3 dat br F Kretschmer aanbeveel word om
indien nodig ook die weg wat RegI 4 (Alg Sinode
1994) punt 10 aandui, te volg.
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TEEN

BE$LU~T

VAN

DIE

RING

Aankondigings:
Enkele afkondigings word gedoen.

VAN

MOSIE VAN MEEGEVOEL PROF W S PRINSLOO:
Goedgekeur

Suiwering van vergadering:
Die vergadering word gesuiwer deurdat alle
afgevaardigdes van die Ring van DurbanviNe ook
die vergadering verlaat.

—

Afdeling A tot E word deur die kommissie met die
vergadering behandel.
VERTROUUKHEID
Reelings word getref om die vertroulikheid van die
saak te handhaaftydens teetyd.
AANKONDIGINGS
Enkele aankondigings word gedoen.
Die volgende persone verskyn ter vergadering:

1. Die Sinode het met leedwese kennis geneem
van die dood van Prof W S Prinloo, voormalige
dekaan van die Teologiese Fakulteit van Pretoria en
dosent in die Cu Testament.
2. Die Sinode betuig hiermee sy innige meegevoel
teenoor mev Prinsloo en haar gesin asook die
Fakulteit Teologie (Afd B) van die Universiteit van
Pretoria met hulle verlies.
3. Ons dank die Here vir sy lewe en bydrae tot ons
kerklike lewe en die teologiese opleiding in ons
land.
Voorsteller: P Coertzen
Sekondant: C W Burger
Siekte ds Richard Black
Die vergadering se voorbidding word gevra vir
ds Richard Black van die Durbanville Kinderhuis
wat baie ernstig siek is.

Oudi H C de Kock vir Philadelphia; Oudi C J Viljoen
in die plek van M Hauptfleish vir Pinelands; H J
Pieterse in die plek van A E Botha vir
Tamboerskloof; Diak C J Smith in die plek van Ds
H Warnich van Ysterplaat; M Dietstein vir
Wellington.

Dr C Heys doen ‘n gebed en die vergadering
verdaag vir ete.

Die vergadering verdaag vir tee en hervat om 11:15.

[Na middagete hervat die vergadering om 14:15.f
Ring van Sweflendam

FJ23C3 D~J bJVANROQYEN ~AP~eL
4rEE~1 B~Uft VAN Pw R~ VAN
AFDELING F

Ds H C van Wyk (Swellendam-Wes) was nie tydens
konstituering teenwoordig nie. Hy was in die
hospitaal. Hy het wel gister gedurende die dag ter
vergadering verskyn.

AANBEVEUNGS: Goedgekeur soos gewysig.

OudI. C J Mouton (McGregor)

1. Die Sinode besluit om die appél van ds J D J
van Rooyen teen die besluit van die Ring van
Durbanvifle oor die losmaak van sy band met die
Ned Geref Gemeente Welgemoed, nie te handhaaf
nie. Me aanbevelings in die verslag (Afdeling CI
6) word hiermee saam goedgekeur.

Sou vandag ter vergadering verskyn. Hy het nie
opgedaag nie.
OudI N C Loubser (Robertson)

-

2. Die Sinode besluit dat die band tussen ds Van
Rooyen en die gemeente van Welgemoed
losgemaak word met effek I Mei 1997.
3. Die Sinode besluit dat die billike voorsiening,
soos reeds onder leiding van die RK van
Durbanville bepaal, vanaf genoemde datum in
werking tree.
Enkele reelings word getref vir die middagsitting.

I

Hy het gister na middagete ter vergadering verskyn.
Sekundus-lid vervang Primarius-lid: NG Kerk
Hottenots-Holland
OudI D Hofmeyr (sekundus-lid) vervang vandag en
more (8 & 9 Oktober vir oudi J P Roux (primarius
lid) as afgevaardigde na die vergadering.
Die Moderator verwelkom die proponente en
flnalejaar studente van die Kweekskool
Stellenbosch.
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Voorstel: Goedgekeur
Getuienis,
skuldbelydenis,
vergiffenis,
versoening en gehoorsaamheid (sluit aan by
Verslag E2.2)
Die Sinode versoek die Moderamen om ‘n
geleentheid te organiseer waartydens die
Sinodegangers hulself voor God verootmoedig om
uitdrukking te gee aan die volgende formulering van
punt 4.1 van verslag E.2.2:
aOns het egter nie altyd sy Woord vir die tyd waarin
ons geleef het, reg gehoor nie en meermale nie
gedoen wat Hy van ons gevra het nie. Dit wil ons
teenoor Horn bely.”
Die Sinode gee geleentheid aan afgevaardigdes
wat die Global Consultation on World
Evangelisation vroeër vanjaar in Pretoria bygewoon
het, om hul ervaring in hierdie verband met die res
van die Sinode te deel.
Voorsteller: Dr D T Ne!
Sekondant: Dr E J van der Walt
Enkele reelings word in verband hiermee getref.
Die volgende lede van die Kuratorium word
verwelkom:
Drr Coenie Burger, Michiel van der Merwe en
Thys Smit

3.2 Vertrekpunte:
3.2.1 Spiritualiteit
3.2.1.1 3.2.1.3 Kennis geneem
-

-

3.2.2 Kerkbegrip
3.2.2.1 3.2.2.2 Kennis geneem
-

-

3.3 ‘n Steunstelse!
3.3.1 Koinonia
-

Kennis geneem

3.3.2 Opleiding
3.3.2.1 -3.3.2.2 Kennis geneem
-

3.3.2.3 ‘n Netwerk van aanbieders en pastorale
beraders word ontwikkeL
-

Kennis geneem

3.3.2.4 Die retraites word finansieël gerugsteun.
-

Kennis geneem

3.3.2.5 Moet predikante verplig word om kursusse
en retraites by te woon?
Kennis geneem

A5:
VERSLAG VAN D~E AD HOC~
KOMM~SS~E:
PASTORALE VERSORGING VAN PREDIKANTE
EN PROPONENTE

3,4 Noodingrepe
3.4.1 Berading
-

Kennis geneem

3.4.2 Die beroepstelsel
1, AGTERGROND: PREDIKANTE ONDER TOENE~
MENDE DRUK
1.1

-

1.2 Kennis geneem
-

1.3 Hoekom word predikante uitgesonder?

-

Kennis geneem

4. PRAKTIESE VOORSTELLE
4.1 Die predikant neem vir homselflhaarself
verantwoordelikheid

1.3 1.4 Kennis geneem
-

-

4.1.1

-

Kennis geneem

2. DIE KOMMISSIE SE BEVINDINGS

4.1.2 AANBEVELINGS Goedgekeur

2.1

4.1.2.1 Die Sinode verwag dit van predikante om
ems te maak met die pastorale versorging van hul
self en hul gesinne. Dit behels die volgende:

-

2.4 Kennis geneem
-

3. ‘N OMVAT~ENDE BENADERING WORD AANBE
VEEL
3.1

—

Kennis geneem

-

4.1.2.2 Die Sinode versoek predikante om die
volgende ernstig te oorweeg:
4.1.2.2.1 om hulle hee!hartige samewerking te gee
aan die pogings van die kerkraad, die ring en sino
dale strukture ter versorging van pastoriegesinne.
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4.1.2.2.2 Dat elke ~eraar ‘n vertroueling van sylhaar
eie keuse vind om die ro~ van pastor pastorum te
vervul
4.1.2.2.3 Dat die gesin met entoesiasme inskakeO
by ‘n k~eingroep in die gemeente waar huHe afle
aspekte van koinonia kan geniet.
4.1.2.2.4 Dat predikante ems daarmee maak om ‘n
gebabnseerde ~ewenswyse te ontwikke~ wet ‘n
goeie balans vind tussen die bebnge van die
gemeente, gesinsb&ange en die persoonfike
bebng van die predikant. Laasgenoemde s~uit
sylhaar geestefike lewe, verstandefike stimu~asie,
sosia~e lewe, asook sport en ontspanning in.
4.1.2.2.5 Die Sinode bevee~ dit by predikante aan
om minstens een maa~ in drie jaar seam met hufle
eggenotes ‘n huweflksverrykingsnaweelc by te
woon.
4.2 Kerkraad en gemeente

4.2.2.5 Die Sinode versoek kerkrade en fidmate om
hard te werk aan goeie onderfinge verhoudinge in
die gemeente. Die vorming van kwafiteit koinonia
en diepte-verhoudings, vera~ in k~eingroepe, is van
akute bebng in die tyd waarin ons ~eef. Die Sinode
verscek kerkrade om strategiee uit te werk vir die
vestiging van ‘n netwerk van k~eingroepe in die
gemeente.
4.2.2.6 Die Sinode verscek kerkrade cm ‘n mega
nisme te skep wear meningsverskille tussen predi
kante, predikantlkerkraad, predikantlgemeente as
‘n vaste reel vroegtydig hanteer kan word. ‘n
Kultuur van gesonde konfiikbestuur moet gevestig
word. Ongehanteerde verskifle en spanning moet
onder geen omstandighede geduld word nie.
4.3 Die Ring

4.3.1 Kennis geneem
-

4.2.1 Kennis geneem
4.2.2 AANBEVEUNGS Goedgekeur

4.3.2 AANBEVEUNGS Goedgekeur
-

-

4.2.2.1 Die Sinode versoek kerkrade om ‘n gesprek
te voer oor die beste maniere om die pastoriegesin
geesteilk en emosionee~ ten beste te versorg.
4.2.2.2 Die Sinode versoek kerkrade om die
voJgende wenke ernstig te oorweeg:
4.2.2.2.1 Die kerkraad ver~een spesiab verbf en
finansieb bystand aan die predikant vir die by
woning van kursusse en retraites asook vir ‘n
jaarlikse gesprek met 1n pastoraie berader van die
predikant se eie keuse.
4.2.2.2.2 Die kerkraad sien toe dat die predikant
geree~d verbf en ~angverbf neem sodat dit nie
opbop nie.
4.2.2.2.3 Die kerkraad oorweeg dit cm geree~de
afnaweke of afdae aan die predikant te gee in die
fig van sylhaar unieke werksritme.
4.2.2.2.4 Die kerkraad beskerm die pastoriegesin
teen onreafistiese verwagtinge van die gemeente,
wat tot gevo~g het dat die predikant sylhaar gesin,
sosiale ~ewe, sport en ontspanning afskeep. Die
gemeente word versoek om die ~eiding van die
kerkraad in die verband te respekteer.
4,2.2.3 Die Sinode versoek kerkrade om ‘n vo~ge
houe gesprek in die gemeente te voer ocr die ken
merke van ~n gemeente in die fig van die Bybel
asook die anderfasette wat in pt 3.2.2.1 hierbo ge
noem is. Die ideaal is dat dear in die gemeente ‘n
gedeeJde visie en waardes in die verband ont
wikkeL
4.2.2.4 Die Sinode versoek lidmate om voort te
gaan cm hulle roeping en verantwoordehkheid
binne die gemeente as flggaam van Christus met
toewyding op te neem. Lidmate wat ~aks is in
hierdie opsig moet ernstig en persoonfik vermaan
en aangevuur word.

4.3.2.1 Die Sinode versoek die ringe om toesig te
hou oor die pastorale versorging van die leraars en
proponente binne hulle ringsgebied.
Die ringe besin ocr die mees geskikte manier cm
hieraan uitdrukking te gee.
4.3.2.2 Die Sinode versoek ringe cm die volgende
wenke ernstig te oorweeg:
4.3.2.2.1 Gereelde retraites word gereel vir predi
kante, proponente en hulle eggenotes. Ringe hou
toesig ocr die persone se bywoning daarvan. In
dien moontlik behoort ringe dit te corweeg cm die
koste verbonde aan retraites uit ringsfondse te
delg.
4.3.2.2.2 Na afloop van ‘n retraite word almal in
versorgingsgroepe van drie persone elk verdeel.
Die grcepe kcm so gereeld as wat prakties moont
lik is bymekaar om mekaar geestelik te versorg tot
die volgende retraite.
4.3.2.2.3 Uitstappies en ander ontspannings
geleenthede vir die pastoriegesinne. (Dit is
wenslik cm minstens een nag van tyd tot tyd saam
iewers te oornag)
AANBEVELING: Nie goedgekeur

4.3.2.2.4 Tydens elke ringsitting, hetsy as deel van die
gewone sitting of as ‘n ringskonferensie, word aandag
gegee aan knelpunte in die bediening.
Amendement Goedgekeur
-

Die Sinode versoek die ring om aandag te gee aan
die verkeerde verwagting wat kerkrade en
gemeentes soms het cor die taak van die
predikante en versoek hulle om te besin, dat hulle
kerkrade in hierdie verband ken begelei.
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Voorsteller: C J Lamprecht
Sekondant: Ds Landman

4.5 Buvton:
AANBEVEUNGS Goedgekeur
-

4.3.2.3 Die Sinode versoek ringe om uitvoering te
gee aan die opdrag van die Allgemene Sinode “dat
ellke diensdoenende predikant minstens drie
amptellike VTO-kursusse van minstens 4 dae ellk
van die onderskeie Teollogiese Fakulteite in ‘n
vyfjaar-sikllus behoort te volltooL”
4.3.2.4 Die Sinode beveell by predikante aan om
minstens een besoek per jaar saam met hull
eggenotes aan ‘n pastoralle berader van hull eie
keuse te bring. Die ring behoort toesig te hou dat
dit well gebeur. llndien moontllik, word die koste
van die berader uit ringsfondse betaall.
4.4 Die Sinode
4.4.1

-

Kennis geneem

4.4.2 AANBEVELllNGS ten opsigte van Versor
gingskommissies Goedgekeur
*

4.4,2.1 Die Sinode keur die aanwysing van ‘n kllein
Sinodalle Versorgingskommissie enlof aantall Ver
sorgingskommissies op streeksgrondsllag goed.
Hierdie kommissies is direk toeganklik vir ringe
(wat as visitatore die behoeftes van lleraars en
ringsgemeentes ken), vir gemeentes en kerkrade
(wat kan skakell uit erbarming met of frustrasie oor
hull lleraar, Of vir toelligting oor ‘n beroep) en vir
predikante (wat na ‘n beroep verllang).
4.4.2.2 Die funksies van die Versorgings
kommissies is soos vollg:
Eerstens: Die begelleiding van die proses van
pastoralle versorging van die predikante wat onder
hulle aandag gebring is. Dit slluit die verwysing
van sodanige persone vir berading in asook allie
noodsaakllike reellings met die pllaasllike gemeente.
Tweedens: Die hantering van versoeke deur predi
kante, ringe en gemeentes vir die moontllike stand
pllaasruillng van predikante, hetsy tydellik of
permanent.
Derdens: Die fasillitering van die gesprek ~n ringe
ten opsigte van die pastoralle versorging van pas
toriegesinne. Vir die doell bet die Versorgings
kommissies die reg om op eie inisiatief met enige
ring enlof ringskommissie, enige gemeente enlof
kerkraad asook enige predikant enlof eggenote te
skakell vir hulllle samewerking oor die versorging
van predikante.
4.4.2.3 Die Sinode versoek die SKG, in same
werking met die SRK, om riglyne op te stell vir die
impllementering van hierdie beslluite en om dit
daarna aan die Sinodalle Kommissie voor te llê vir
afhandelling.

4.5.1 Die Sinode versoek Buvton om voort te gaan
met die reeks van retraites wat reeds aangebied
word. Die Sinode versoek Buvton verder am ‘n
netwerk van retraites, verspreid oar die helle
sinodalle gebied, in samewerking met die ringe van
die NGKSA en die VGK te ontwikkeL
4.5.2 Die Sinode versoek Buvton orn voort te gaan
met die aanbieding van praktykgerigte kursusse
vir predikante.
4.5.3 Die Sinode versoek Buvton om in same
werking met all die rollspellers verdere temas vir
retraites en kursusse te identifiseer waaraan
predikante behoefte mag he.
4.5.4 Die Sinode versoek Buvton om bestaande
geskikte retraite-sentra te identifiseer en om die
koordinering van die netwerk van retraites en
aanbieders te behartig. Hulle word ook versoek
om die toerusting van aanbieders te behartig.
4.5.5 Die Sinode versoek Buvton am ‘n meer
gekoordineerde en geIntegreerde voortgesette
oplleidingsprogram vir predikante te ondersoek en
te antwikkell.
4.6 Sinodalle Kommissie vir Gemeentebediening:
AANBEVELllNGS Goedgekeur
-

4.6.1 Die Sinode versoek die 5KG om jaarlliks ‘n
bedrag te begroot as subsidie vir pastoriegesinne
ten opsigte van beradingskoste van pastoralle
beraders. Die Kommissie vir Toesig en Kontrolle
word in die verband versoek om die moontllikheid
te ondersoek am die bedrag wat vir hierdie
subsidie benodig word ult bestaande trust- en
reserwefondse aan te vull ten einde druk op die
sinodale begroting te voorkom.
4.6.2 Die Sinode versoek die Moderamen om die
vollgende proses te fasilliteer:
4.6.2.1 ‘n Gedesentralliseerde reeks kanferensies
vind in 1998 pllaas vir predikante, kerkraadsllede en
bellangstellllende gemeentellede. Die gesprek bandell oor die temas wat in pt 3.2.2.1 genoem word.
4.6.2.2 ‘n Konsepversllag word na aflloop van die
konferensies opgestell en aan die Sinode in 1999
voorgelle.
4.6.2.3 Rigllyne word opgestell vir ‘n gemeente
gesprek oor hierdie temas. Dit sluit in:
• ‘n Oorhoofse strategie vir die gemeentegesprek;
• Preeksketse;
• Rigllyne vir klleingroep-byeenkomste.
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4.6.3 Die Sinode versoek die A~gemene Kommissie
vir Gemeentebediening om:
4.6.3.1 ‘n grondige ondersoek na die beroepste~se~
te loods. Dit sluit die moontlikheid van tydelike
enlof permanente standplaasruiling in.
4.6.3.2 ‘n ondersoek van die beroepstelse~ te doen
met die oog op beter akkommodering van propo
nente.
4.6.3,3 Die Sinode versoek die AKG om ‘n
sensitiwiteit in die beroepsbrief in te bou vir die
pastorale versorging van predikante, soos onder
andere voorsiening vir afdae en afnaweke.
4.6.3.4 Die Sinode versoek die AKG om ‘n
meetinstrument te ontwikkel waarmee 6n predikant
homlhaarself kan eva~ueer.
4.7 Kuratorium
-

Die Sinode dra dit aan die AKTO op om te basin
oor die moontlikheid van ‘n jaar praktiese ervaring
van proponente alvorens ordening kan plaasvind.
‘n Versbg met aanbevelings hieroor moet aan
AKTO voorgelé word met die oog op verslag aan
die Algemene Sinode in 1998.

5.5 Kennis geneem

-

-

-

-

-

-

2.1 OudI J C Liebenberg Tulbagh Donderdag
1997-10-09 (Werksverpligtinge)
2.2 OudI M S van der Spuy Vredendal-Wes
Donderdag 1997-10-09 (Vergadering in Oos
Londen)
-

-

-

-

Aankondiginge

-

I

Hiermee is die versiag afgehandel.

E4 BYKOMENDE VERSLAG
NENTE (A5.5.5 BL 53)

1.1 Ds P VMers en oudi E Jenkinson Vredendal
Wes.
Donderdag 1997-10-09 vanaf 14:30
(Begrafnis)
1.2 Ds J M De Boer Ruiterwag-Wes. Donderdag
1997-10-09 vanaf 14:15 16:00 (SAP vergadering)
1.3 Ds F J J van Rensburg
Ruiterwag.
Donderdag 1997-10-O9vanaf 14:15 16:00 (SAP
vergadering)
1.4 Prof H J B Combrink Kweeksool. Donderdag
1997-10-09 vanaf 15:00 tot die einde van die
sitting. (Dringende vergadering)

Die Assessor tref enkele reëlings ten opsigte van
die invul van ‘n vraelys.

5. VERDERE OPTREDE EN AANBEVEUNGS
-

1. Die volgende verlof word aanbeveel met
behoud van daggeld:

2. Die volgende verlof word aanbeveel met ver
fles van daggelde:

AANBEVEUNG Goedgekeur soos gewysig

5.1

AANSOEKE OM VERLOF

-

PROPO

MEMORANDUM RAKENDE DIE HUIDIGE
SITUASIE RONDOM PROPONENTE SOOS
VOORGELE DEUR DIE DAGBESTUUR
VAN DIE KURATORIUM VAN DIE TEOLO
GIESE KWEEKSKOOL STELLENBOSCH
AAN DIE BUITENGEWONE VERGADE
RING VAN DIE SINODE VAN DIE NEDER
DUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
SUID-AFRIKA IN SITT1NG TE KAAPSTAD
VANAF 7-9 OKTOBER 1997

1. Groeteboodskap: ‘n Telegram van ds Venter,
emeritus leraar van die Strand
2. Dank aan borge vir die tee
Oggend: Sanlam en Coopers & Lybrand
Middag: Professionele Sekuriteite en Investec
(Batebestuur)
3. Enkele ander aankondiginge word gedoen.

I

Die vergadering verdaag om 16:00 vir tee.
Na teetyd hervat die vergadering om 16:35
Notule:
Die notule van die eerste sittingsdag (HI H16)
word gestel en met enkele wysigings goedgekeur.
-

1. AGTERGROND Kennis geneem
-

2. STATISTIEK
2.1

-

2.2 Kennis geneem
-

Die vergadering besluit dat die geestelike gesprek
van elke dag in die notule opgeneem word.

—

Ds J J Pretorius word weens siekte verskoon van
die hele vergadering.
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E4 BYKOMENDE VERSLAG PROPO
NENTE (A5.5.5 BL 53) (Vervo~g)

6.1.3 Proponentsposte in gemeentes

3. VROUL!KE PROPONENTE

AANBEVELING Nie goedgekeur
Die Sinode spreek sy dank uit teenoor gemeentes wat
tydehike deeltydse poste vir proponente skep, en
moedig gemeentes aan om waar moonthik voile
predikantsposte te skep.

-

Motivering Kennis geneem
-

AANBEVEUNG Me goedgekeur nie
-

Die Sinode versoek dat die Algemene Kommissie vir
Gemeentebediening indringend sal besin oor die wyse
waarop die potensiaal van die toenemende getal
vroulike proponente ten beste in die kerk benut kan
word, en om aan gemeentes leiding te gee oor die
rolvervulling van vroulike predikante in die hg van die
praktiese eise van die gemeentebediening.
Amendement Goedgekeur

Motivering Kennis geneem
-

-

Amendement Goedgekeur
-

Na 6 maande in 1n proponentspos word aanbeveeh
dat die gemeente saam met die proponent voile
bevoegdheid
in
‘n
tentmakersbediening
kontraktueeh oorweeg.
Voorsteller: L Gaum
Sekondant: R Buys

-

Die Sinode versoek dat die Algemene Kommissie
vir Gemeentebediening in konsuhtasie met vroue in
die amp, die gemeentes waar huh werksaam is en
met vroue-proponente, indringend sal besin oar
die wyse waarop die potensiaah van die vroue in
die amp en die toenemende getal vroue
proponente, gedien kan word.
Voorsteller: R Buys
Sekondant: C van Schalkwyk
4. INLIGTINGSPUNT
Motivering Kennis geneem
-

6.1.4 Proponentsposte in ringe
Motivering Kennis geneem
-

AANBEVELING Goedgekeur
-

Die Sinode versoek Ringe of groeperinge van
gemeentes om in die Hg van ~n deeghike behoefte
bepahing oorweging te skenk aan die rnoonthikheid
om ‘n deeltydse proponentspos I predikantspos te
skep waarvoor gemeentes gesamenhik verant
woordelikheid aanvaar.
Voorstel Goedgekeur
-

AANBEVELING Goedgekeur
-

Die Sinode versoek dat die kantoor van die Skriba
van die Kuratorium as inhigtingspunt sat dien waar
die besonderhede van proponente so ver moonthik
op datum gehou word, en versoek proponente en
gemeentes om tersaakhike inligting deurlopend aan
die kantoor te verstrek.
5. VOORTGESETTE PASTORALE VERSORGING
VAN PROPONENTE

1. Die Sinode verklaar horn bewus van baie
duisende Wes-kaapse jongmense, wat ook
lidmate van die Ned. Geref Kerk is, wat hutle in
die buiteland bevind.
2. Die Sinode dra dit aan die ringe op om hub
van die situasie in eie omgewing te vergewis en
dan oorweging daaraan te skenk am huh
geestebike versorging nit die geledere van
werkbose proponente te reel.
Voorstehler: Dr J van der Merwe
Sekondant: Oudi. E Hugo

Motivering Kennis geneem
-

AANBEVEUNG Goedgekeur

Voorstel Goedgekeur

Die Sinode versoek die Kuratorium om die
moonthikheid te ondersoek dat die pastorabe
begeheiding van teotogiese studente op ‘n
vrywittige grondshag uitgebrei word ten einde aan
hulle voortgesette ondersteuning te bied indien
huihe dit as proponente en selfs vir ‘n tydperk na
bevestiging in gemeentes nodig mag he.

Die Sinode gee opdrag aan die dagbestuur van
die Kuratorium om ‘n protokol daar te stel vir
beroepende gemeentes sodat proponente en
predikante wat aansoek doen vir ‘n pos, se
privaatheid beskerm word, en oak dat
gemeentes wat beroep duidehike beiding kan kry
met betrekking tot kwessies soos byvoorbeebd
die rob van die eggenoot(e) van die ieraar sodat
geen eise in die onderhoude enlof navrae sat
voorkom wat ‘n onbiblike arbeidspraktyk sat
wees nie.
Voorstehler: Ds P H Louw
Sekondant: Ds H J Vermeuleri

-

6. WERKGELEENTHEDE VIR PROPONENTE
6.1 Moonthikhede deur die kerk geskep
6.1.1

-

6.1 .2 Kennis geneem
-

-
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6.1.5 Finansiële ondersteuning uit Kweekskool
fondse aan gemeentes wat proponente beroep

Die vergadering word gesuiwer:
1. Alle nie-afgevaardigdes verlaat die vergadering.
2. Al die lede van die Ring van Stellenbosch
verlaat die vergadering.

Motivering Kenriis geneem
-

AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die Sinode versoek die Kuratorium om in oorleg
met di~ Kommissie vir die Mgemene Bedienings
fonds en die kantoor van die Saakge~astigde
oorweging te skenk aan die moonthkheid om £~
finansie~e bydrae te maak aan gemeentes wat
~eraarsposte vir proponente skep, met dien
verstande dat sodanige hu~p nie onnodige druk op
Kweekskoolfonds plaas nie.

Punt I tot 3 Kennis geneem
-

4. DIE APPELGRONDE (P J PELSER 1415197)
4.1 Appêlgrond: Die ring het geen redes verstrek
vir die afwysing van die klag nie.
4.1.1 tot 4.1.4 Kennis geneem
-

6.1.6 Voorste~: Goedgekeurvirdeursending na die
A~gemene Sinode
Die Sinode beveel aan dat proponente deur
gemeentes beroep, bevestig en as tentmakers met
spesiale opdragte in nuwe bedieninge aangewend
word.
VoorsteNer: L Gaum
Sekondant: R Buys

4.1.5 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Hierdie appè~grond word nie gehandhaaf nie.
4.2 Appèlgrond: Dr Jonker het sy ~egitimasie eed
verbreek.
4.2.1

-

Kennis geneem

4.2.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

7. PROPONENTE: BEHOEFTEBEPAUNG, PRO
JEKSIE

Die appèlgrond word nie gehandhaaf nie.

Motivering Kennis geneem

4.3 Appèlgrond: Die argumente geopper in die
klag staan flog.

-

AANBEVEUNG Goedgekeur
-

4.3.1
Die Sinode versoek die A~gemene Kommissie vir
Gemeentebediening om ‘n projeksie OP grond van
wetenskapflke marknavorsing te maak van die
aanta~ vakatures vir predikante wat daar na
verwagting oor die vo~gende tien jaar in die Ned.
Geref. Kerk sa~ wees.

-

Kennis geneem

4.3.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Hierdie appelgrond kan dus ook nie gehandhaaf
word nie.
4.3.3 Kerinis geneem
-

8. ONTMOE11NG MET PROPONENTE
geneem

-

Kennis

I

Die versiag word goedgekeur.

E3
BYKOMENDE VERSLAG VAN D~E
S~NODALE REGSKOMM~SS~E

4.3.4 AANBEVEUNG Goedgekeur,
-

5005

gewysig

Die Sinode doen ~n ernstige beroep op dr Jonker
en afle gelegitimeerdes om in hufle ste~wyses oor
die Skrif en prediking baie versigtig en bedag te
wees.
4.4 Appêlgrond:
Dr Jonker skull agter die
uitspraak van die Mgemene Sinode.

4.4.1 Kennis geneem
-

E.3.2 APPELLE

~ ce

4.4.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

VERSL,AG IN~4KE APPêL VAN
P P~LSE~ TEEN DIE RtNG VAN
$1~EU.,ENBQScH (Agei~da hi 82)

I

I
J

Hierdie appè~grond kan nie gehandhaaf word nie.
4.4.3

-

Kennis geneem

4.5 Appè~grond: Dr Jonker gee kias aan die
Kweekskoo~
4.5.1 Kennis geneem
-

H25
Voorste~ Goedgekeur
-

t Die Sinode doen ‘n oproep op teoloë en
~eraars om die resuftate van teologiese
besinning op so ‘n wyse te hanteer en bekend
te maak dat dit nie verwarrend is vir fldmate nie.
2. Die Sinode doen ‘n beroep op ~eraars en
teo~oë om sake van kontroversië~e aard, 5005
Skrifgesag, met groot omsigtigheid in die
prediking en pub~ikasies te hanteer, sodat dit
nie die kerk, en die Here van die kerk, tot oneer
strek nie.
Voorsteller: Ds W Matthee
Sekondant: Ds WA Smit

Oudi E v d M Louw gaan voor in gebed. Die
vergadering sing Ges. 306:1 en verdaag om
19:04

GETEKEN
F M GAUM (MODERATOR)
C W ALHBT (SKRIBA)
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DERDE S~TT~NGSDAG

f DONDERDAG 9 OKTOBER 1997
GEESTELIKE GESPREK
Die geestelike gesprek word gelei deur dr C W
Burger. Hy gaan voor in gebed en lees uit Job 1: 1,
6-12 en Joh. 21: 17-19 en Iei daama die gesprek
oor gemeentes en hulle identiteit. Dit is die vraag
oor die hart van die diepste lojaliteite van die kerk.
Mev Louise Koch en prof Bernard Combrink gaan
voor in gebed. Daarna sing die vergadering JSB
Lied 22:1

kasie-vereistes van die gemeentes en die Sinode die
oplossings to implementeer ; en
4.1.3 toesig to hou oor die uitvoering van die op
drag en op ‘n deurlopende grondslag versiag van die
vordering to ontvang.
Die Pous van die Grieks-Ortodokse kerk in Afrika,
wat op besoek is in ons land, hot die Moderamen
uitgenooi om horn op Vrydag 10 Oktober 1997 te
ontmoet.

E.2.1 BYKOMENDE VERSLAG MODE
RAMEN: KERKEENHE~D (Agenda b~ 23
punt 1.6)
-

Die Voorsitter bedank dr Burger en gee die
program vir die res van die dag deur. Hy gee aan
Christen Network Media (CNW Media) geleentheid
om deur ‘n kort video hulle werk bekend te stel.
(Sien Bylae A3.5)

1. DIE JONGSTE STAND VAN SAKE
1.1

-

1.6

-

Kennis geneem

Die volgende persone verskyn ter vergadering:

Die voorsitter verwelkom in die vergadering:

OudI C Fourie van die gemeente Greyton in die
plek van ds S D Van Dyk. M Hauptfleish (prim) van
die gemeente Pinelands in die plek van oudi C J
Viljoen ; Oudi A E Botha (sek) van Tamboerskloof
in die plek van J H Pieterse.

1. Dr Willie Botha (AKLAS)
2. Ds Pieter Fourie (Ligdraer)

A3 VERSLAG VAN D~E MODERAMEN
(vervo~g) (Agenda p.22)
Die vergadering neem in behandeling
10. KOMMUNIKASIE CNW MEDIA (Agenda p. 26)
en Bylae A3.5 (p. 39)
-

KOMMUMKASIE-MOONTUKHEDE: WES- EN SUID
KAAPLAND-SINODE

2. UITVOERING VAN DIE BESLUITE WAT DIE
WES-KAAPSE
SINODE
IN
1995
OOR
KERKEENHEID GENEEM HET
2.1 2.4 Kennis geneem
-

-

Bespreking oor die Belydenis van Belhar vind plaas.
Dr Johan Botha, lid van die VG Kerk en van die
gesarnentlike Getuieniskommissie word ‘n spreek
beurt gegee.
‘ii

VOORSTEL: Goedgekeur

4.1.1 ~n opdrag vir die uitvoering van n volledige
kommunikasie-oudit to formuleer vir uitvoering dour
CNW Media;

Die Sinode dring by Ieraars, kerkrade en
gemeentes aan om doelbewus met toewyding,
in vurige liefde en met oorgawe uit te reik na
ons broers en susters in die res van die NG
Kerkfamihe. Die Sinode roep kerkrade en
gemeentes op om doelgerig te bid en te werk vir
die vereniging van die NG Kerkfamilie in hierdie
sinodale gebied, in die Hg van ons belydenis
van die Koningskap van Christus en ten spyte
van moontlike struikelblokke op die pad.
Voorsteller: G F Wessels
Sekondant: M H Coetzee

4.1.2 in die Hg van die verslag, aan CNW Media
opdrag te gee om toepaslike oplossings to identifi
seer en binne die finansiële vormo~ en kommuni

Enkele aankondigings word gedoen.

I

-

3 Kennis geneem

4. AANBEVELING Goedgekeur
4.1 Die Sinode dra dit aan die Kommissie van
Toesig en Kontrole op om:

I
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publikasie soos opgestel in opdrag van die
Algemene Sinodale Kommissie.

Die volgende persone versoek dat hul stem in die
minderheid aangeteken word by E3.2 Bykornende
Versiag van die Sinodale Regskommissie, punt
4.1.5; 4.2.1; 4.3.2; 4.4.2: Di J H Mostert
(Philadelphia); W J Burger (Leeu-Gamka); H H van
Huyssteen (Gamkavallei); J F Basson (Fraserburg).

1.2 Die Sinode onderskryf die 26 Stellings wat in
Reis met apartheid gemaak word (bO 72-76),
naamlik:

Die vergadering verdaag vir tee wat geborg word
deur BOE Batebestuur en Joubert Hendrikse en
Genote (Personeel Praktisyns).
Die sitting hervat na teetyd om 11:15.

I

E.2.1 BYKOMENDE VERSLAG MODE
RAMEN: KERKEENHEDD (Agenda bD 23
punt t6) (vervo~g p 2)
Die Sinode verwelkom die volgende Ieraars van die
Reformed Presbyterian Church:
1. Rev Spiwo Xapile (Guguletu)
2. Rev Masinda (Langa)
Die verwarring oor die feit of die Belydenis van
Beihar bespreek mag word, word deur die voor
sitter na die regskommissie verwys vir opheldering.
Die moderator reel dat die volgende versiag aan die
orde gestel word:

E.2.2
BYKOMENDE
VERSLAG
MODERAMEN:
WAARHE~DS-EN-VER
SOEN~NGSKOMM~SS~E
Amendement Nie goedgekeur nie
-

Die Sinode neem met goedkeuring kennis van die
publikasie Die verhaal van die NG Kerk se reis met
apartheid, 1960 1994, soos opgestel in opdrag van
die Algemene Sinodale Kommissie en volstaan
daarmee.
Voorsteller: Ds D R Pepler
Sekondant: J Kuyler
-

E2.2.1 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die Sinode keur die volgende verklaring soos
gewysig goed:
1. “DIE VERHAAL VAN DIE NED GEREF KERK SE
REIS MET APARTHEID -1960-1994”
1.1 Die Sinode neem kennis van bogenoemde

12.1 Die insig waartoe die Ned Geref Kerk gekom
het dat “die kerk nie politieke modelle aan die
owerheid mag voorskryf nie, maar kragtens sy
profetiese funksie (moet) voortgaan om elke
bestaande en voorgestelde politieke model aan die
Byb else beginsels en norme te toets” (Kerk en
Samelewing 1990, par 275), was die gevoig van
jarelange worsteling oar die saak en nadat die Ned
Geref Kerk ‘n ver reis met die apartheidsalbatros
am sy nek onderneem het.
1.2.2 Dit was juis die Ned Geref Kerk se ems am
die Ski-if oar álIe Iewensverhoudinge en
lewensverbande te laat praat, wat hom daartoe
gebring het om één bepaalde politieke model
Skriftuurlik te begrand as in werklikheid die
Godgewilde model vir die land. In ‘n stadium was
daar in wye kringe in die Ned Geref Kerk
konsensus dat afsonderlike ontwikkeling met
naasteliefde en regverdig toegepas ‘n Bybelse
eis vir ons samelewingsordening is.
-

-

1.2.3 Daar was goeie bedoelings by diegene wat
apartheid/a fsonderlike ontwikkeling Bybels wou
fundeer, sowel as by diegene wat dit as ‘ii
praktiese oplossing vir ‘n komplekse situasie
gesien het. Enersyds wou hulle doen wat hulle
geglo het die Bybel van hulle vra. Andersyds wou
hulle al die verskillende volke wat ons Suid
Afrikaanse samelewing uitmaak, tot hulle reg laat
kom.
1.2.4 Daaris egter ongelukkig toegelaat dat die
beleid van apartheid tot ‘n ideologie verword het
wat, al was dli ook teen die meeste mense in die
landse sin, ten alle koste deurgevoer moes word.
Mense het pionne in ‘n skaakspel geword sonder
dat hulle menswaardigheid voldoende in ag
geneem is. En oak nadat dit geblyk het dat die
ideaal van verskillende volke in onafhanklike state
nié haalbaar is nie, is toegelaat dat die diskrimi
nasie en onreg van gedwonge skeiding voortgesit
word.
1.2.5 Die Ned Geref Kerk het baie jare lank alte
teoreties na die verwikkelde saak bly kyk. Die
benadering was te dikwels: “As ‘n beleid van
afsonderlike ontwikkeling met naasteliefde en
regverdigheid toegepas word, kan dit Bybels
verantwoord word”, sonder dat met genoeg ems
vasgestel is of die beleid in die praktyk enigsins
aan die gestelde norme van liefde en regver
digheid voldoen.
1.2.6 Waar die Ned Geref Kerk in ~n sekere sin
aanvanklik die toon aangegee het met die
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vestiging van die apartheidsidee, hat die Nasionale
Party dit mettertyd as politieke beleid aanvaar.
Omdat die lidmate van die een in bale gevalle die
lade van die ander was, het ~n wisselwerking
tussen kerk en party/owerheid ontstaan wat
verstaanbaar is, maar meegebring hat dat die kerk
nie altyd die wenslike kritiese afstand ten opsigte
van die owarheidgehandhaafhetnie.
1.2.7
Die idea van afsonderlike state Wr
afsonderlike volke is nie ult die lug gegryp nie dit
bestaan elders in die wêreld en juis ook in
suidelike Afrika
en as sodanig is so ~n
samelewingsordening vanselfsprekend nie sleg of
verkeerd nie. Die probleem kom daarby as so ‘n
ordening aan mense opgedwing word en van die
kerk se kant, selfs as Bybalse vereiste gestel
word.
-

1.2,8
Ook wat die kerkilke opset betref, is dit nie
vei*eerdas die Woord van God aan manse In hulle
eie taal en kultuurverband gebring word en as die
kerk in sy ~aIgemeenheid”juis die kleur van sy
omgawing aanneem nie. Inteendeel. Maar die
eenheid van die kerk kan nie ondergeskik gestel
word aan sy verskeidenheid nie. As in hierdia
verband amper dI wat in die kerk sigbaar is, sy
verskeidenheid is, en die slgbare eenheid a! hoe
meer agterweë bly, sal die wêreld al hoe minder
die kerk se boodskap wi! gb.
1.2.9 Dit is vanwe~ ‘n diepe en geregverdigde
vereenseiwiging met die lot van die manse vir wie
die Ned Geref Kerk in eerste instansie bedien het
die Afrikaners dat die kerk dikwels geneig was
om sy manse se belange bo ánder mense s~n te
steh Die kezk was begaan oor Afrikaners se voort
bestaan en hat nie altyd in dieselfde mate gelet op
ander mense se haglike daaglikse bestaan nie.
1.2.10 Daar moat teenoor 11dmate, jonk en oud,
erken word dat die leiding wat kerkllke vergade
rings ten opsigte van samelewingsake gegee hat,
in die afgelope dekades soms te kort geskiet het.
Dáároor is ons diep en opreg jammer.
1.2.11 Die Ned GerefKerk dank die Here waar die
balding van kerklika vergaderings goad en reg was
en Hysyseen aan kerkllke werksaamhede op bale
terreine gegee het.
1.2.12 Dit moat gesê word dat daar ook gevalle
was waar suiwere kerklike leiding ongelukkig nie
deur able lldmate en vergaderings gevolg is nie.
1.2.13 Die Ned Geref Kerk hat nog altyd groot
ems gemaak met die Woord van God en het
steeds daarna gestrewe om dit suiwer te verkon
dig en toe te pas. Die kerk hat egter nie altyd die
Woord van die Here rag gehoor nie. Dit moat bely
word.
Die kerk wi! horn egter opnuut tot beskikking van

die Here stel om in die jare wat voorlê met groter
ems en toewyding as ooit te soek na God se wib vir
die ildmate van die kerk, vir die land en a! sy
manse, en om steeds krities te kyk na sy eie
interpretasie van die Woord.
1.2.14 Christus stel aan ons die uitnemende voor
beeld van ~, dienskneg wat nie aan Homself gedink
het nie, maar aan ander. As die Ned Geref Kerk in
die verbade in die versoeking was om ean homseif
as ~n groot en ‘~magtIge’~ kerk te dink, hat die
situasie nou sodanig verander dat dió kerk amper
vanselfsprekend anders oor homself moet dink.
Die dienskneggestalte pas nou die baste en dit is
op stuk van sake wat Christus van sy kerk vra.
-

1.2.15 Die Ned Geref Kerk se hart gaan uit na die
mense in ons band wat in die dekadas wat verby is,
gely het omdat die ste!sel wat in die land gegeld
hat, dit meegebring het. Die kerk hat soms ‘n
protesstem en ~n stem van deernis baat hoor, maar
dit was te dikwebs te sag. Daarvoor vra ons om
verskoning.
1.2.16 Die byding en swaarkry en armoede van
manse die afgebope dekades en banger in Suid
Afrika kan egter vanselfsprekend nie net aan
apartheid toegeskryf word nie. ‘n Verskeidenheid
van rnaatskapbike en ekonomiese werklikhede hat
daartoe bygedra. Daar was we! ook in die tyd
relatiewe voorspoed in Suid-Afrika waarin alma! in
mindere of meerdere mate kon deal. Dat Suid
Afrika aan die einde van die apartheidsjare, ekono
mies gesproke, en dIt ten spyte van sanksies en
boikotte, een van die bigpunte in Afrika was, kan
nie in ‘n evaluering van die tydperk wat verby is,
ongese bly nie.
1.2.17 Die Ned Geref Kark moat erken dat hysy
profetiese stem teenoor die destydse owarheid,
van wie baie sy lidmate was, meermale helderder
moes baat hoor hat. Dit hat by gebeentheid gehapar
aan die Skriftuurbike balding wat die kerk aan die
owerh aid gegee hat. Dit is ook waar dat die kerk
ongalukkig toegabaat hat dat hy partykeem deur
politieke beiers op sbeeptou geneem is.
1.2.18 Die Ned Geraf Kerk wil sy profetiese stem
in die toakoms so helder as moontllk taenoor die
owetheidhoorbaammaak, hom die ear gee wat horn
toekorn, en sy hande stark sodat hy goad kan
regeer en daar vrede en orde en minder misdaad in
ons vadarlanci ken wees.
1.2.19 Die Ned Gereef Kerk wil sy werk met toe
wyding voortsit en dank die Here vim die gebeent
held om dit in hierdie band te kan doen. Die kerk
hat ~n besondere verantwoordeblkhejd teenoor die
yolk en vobkere onder wie hy al drie an ‘n habwe
eeu erbel, an wib daarrnee voortgaan, terwyb die
kark daama strewe om ab hoe maem manse met die
evangebie te bemeik en daamna uitsien om hulla as
lidmate van die kerk van die Here te verwelkom.
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1.2.20 Die Ned Geref Kerk gaan voort om horn te
beywer vir groter eenheid in die kerk, by name in
die gereformeerde kring, omdat ons gb dat méér
sigbare eenheid deur die Here van sy kerk gevra
word.
1.2.21 Die Ned Geref Kerk het saam met ander
kerke op verskillende maniere met die oog op die
pastorale versorging van lidmate, betrokke geraak
by die strydloorlog van die jare sewentig en tagtig.
Die Ned Geref kerk het deur sy optrede Iaat blyk
dat hy dit as ~n geregverdigde stryd beskou het,
veral omdat die ateistiese ideologie van die
Kommunisme in daardie fare ~n sterk uitbrei
dingsdrang geopenbaar bet met Suid-Afrika as een
van sy teikens. Die kerk het nie die destydse
oorlog beskou as ‘n poging om ~n onregverdige
bestel in Suid-Afrika te bly handhaaf nie.
Die Kapelaansdienste het in daardie fare goeie
pastorale weik in rnoeilike omstandighede gedoen.
1.2.22 Predikante van die Ned Geref Kerk wat in
daardie tyd kapelaans-generaal van die Weermag
en Polisiernag was, getuig dat hulle nie bewus of
ingelig was oor koverte optrede waarteen hulle
moes geprotesteer bet nie. Terugskouend gesien,
is dit duidelik dat die Ned Geref Kerk dringender
en indrin gender navraag moes gedoen het oor die
verskillende bedrywighede van die Veiligheids
magte.
1.2.23 Eweneens moes die Ned Geref kerk
ernstiger navraag gedoen het oor wat alies onder
die kombers van verskiliende noodtoestande in
Suid-Afrika gebeur het en toegelaat is.
1.2.24 Dit is met skok en afgryse dat nou kennIs
geneern word van beweerdè onchristelike dade
wat deur sommige lede van die Veiligheidsrnagte
gepleeg is en wat nie verskoon kan word nie selfs
al word die omstandighede wat destyds geheers
het, in ag geneem. Diepe afkeer daaroor moet, as
dit waar sou wees, uitgespreek word.
1.2.25 Eweneens moet diepe afkeer uitgespreek
word oor wandade van vryheidsvegters en andere
wat aan die hg kom en sou dit waar wees, eties en
moreel onverdedigbaar is.
1.2.26 Die Ned Geref Kerk het sy reis met apart
heid voltooi. Hy het die albatros vir eens en altyd
van sy nek afgegooi. Ons dank die Here vir die
geleentheid om, saam met ander Christene van
Suid-Afrika, nuut na die toekoms te kyk, aan die
kerk van die Here te help bou, van die band ~n goeie
tuiste vir almal wat horn “vaderland” noem, te help
maak, en orn te soek na die wil van die Here vir
Suid-Afrika.

2. DIE WERELDBOND VAN GEREFORMEERDE
KERKE EN APARTHEID
2.1 Soos blyk uit Reis met apartheid, het die
Sinode van Wes-Kaap deur die jare belangrike
standpunte oor apartheid ingeneem wat rigting
gewend was vir die besluite van kerkvergaderings
in breer verband.
2,2 In besonder vestig die Sinode die aandag op
die volgende besluite van die Wes-Kaapse Sinode:
2.2.1 In 1979 het die Sinode besluit:
“Die Sinode herbevestig sy oordeel dat alle
rassediskriminasie wat in stryd is met (a) die
etiese norm van naasteliefde, wat geregtigheid
insluit, en (b) met die beginsel dat alle mense voor
God gelyke status geniet, strydig met die
Bybelboodskap is.

*

“Die Sinode oordeel dat dit op die weg van die
kerk lê orn in sy bediening van die Woord dit
duideilk te stel dat afle vorme van sulke
rassediskriminasie in stryd met God se Woord is”
(Handelinge van die Sinode, bI 352).

*

2.2.2 In 1983 het die Sinode besluit:
“Die Sinode oordeel in die fig van die Skrif dat dit
die taak van die owerheid is om reg en
geregtigheid aan al sy onderdane te Iaat geskied.
*
“Die Sinode is oortuig dat die Skrif geen
bepaalde politieke model voorskryf om hierdie
ideaal te verwesenfik nie.
*
“Daarom kan die Sinode horn nie vereenselwig
met die opvatting dat die beleid van apartheid of
afsonderlike ontwikkellng ‘n direkte voorskrif van
die Bybel is nie, trouens, die Sinode distansieer
horn van enige poging in hede of verlede om
afsonderlike ontwikkeling as ‘n Bybelse voorskrif
voorte hou.
* “Omdat die Bybel geen politieke bloudrukke
voorskryf nie, kan die Sinode egter ook nie ‘n
beleid van afsonderlike ont wikkeling sonder meer
veroordeel indien dit reg en geregtigheid Iaat
geskied nie.
*
“Indien afsonderlike ontwikkeling egter in die
praktyk die vorm van rassisrne en rasse
diskrirninasie aanneem, veroordeel die Sinode dit
nog eens as sonde.
*
Die Sinode doen ‘n beroep op ringe en
kerkrade
om daadwerklike aandag te gee aan
die wyse waarop die huidige politieke bestel in die
praktyk deur ons medegelowiges ervaar word”
(Handelinge van die Sinode, bi H208 209, H339,
H273).

*

“...

...

-

2.3 Die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke het
by sy jongsgehoue vergadering in Debrecen,
Hongarye, van die Ned Geref Kerk gevra om
apartheid te verwerp “as wrong and sinful not
simply in its effects and operations but also in its

H 30
fundamental nature” (vgl “Proposed joint
resolution between World Alliance of Reformed
Churches and Dutch Reformed Church,” Augustus
1997). Indien die Algemene Sinode van die Ned
Geref Kerk in 1998 aan die versoek gehoor gee, is
besluit, sal die Ned Geref Kerk se lidmaatskap van
die Wêreldbond (wat sedert 1982 opgeskort is)
herstel wees.
2.4 Die “fundamental nature” van apartheid wat
verwerp moet word, verwys volgens ‘n
begeleidende Pastorale Brief van die Wêreldbond
aan die Algemene Sinodale Kommissie van die
Ned Geref Kerk na die feit dat “the very nature of
forced separation of people of differing races
denies fundamental biblical teaching that all
humanity is equally created in the image of God,
teaching so central to the Christian faith that it
cannot be denied by Christians without denying
their Christian commitment.” Die Wêreldbond vra
daarom in die Pastorale Brief “an official
resolution from the NGK stating unequivocal
rejection of apartheid” iets wat na hulle mening
nog nie gebeur het nie.
-

2.5 Met onder meer 2,1 en 2.2 hierbo in gedagte,
beveel die Sinode by die Algemene Sinode aan om,
in antwoord op die versoek van die Wêreldbond, te
besluit dat ‘n bestel van apartheid, synde ‘n stelsel
van gedwonge rasseskeiding en rasse
diskriminasie, in sy wesenilke aard verkeerd en
sondig is.
3.
APARTHEIDSTEOLOGIE EN BEVRYDINGS
TEOLOGIE
3.1 Die Sinode boekstaaf dat hy die apartheids
teologie soos dit vroeër in die Ned Geref Kerk
voorgekom het, ondubbelsinnig verwerp (vgl ook
die 1983-besluite hierbo), en so ook die
bevrydingsteologie wat in ‘n stadium deur enkele
teoloë in die Ned Geref Kerk ondersteun is. In die
verband word die aandag daarop gevestig dat die
Kairos-dokurnent van 1985 en Road to Damascus:
Kairos and Conversions van 1989 ook deur ‘n
aantal lidmate van die Ned Geref Kerk onderteken
is en dat dit gelei het tot ‘n duidelike
standpuntstelling deur die Dosenteraad en
Kuratorium van die Teologiese Kweekskool op
Stellenbosch waarin onder meer verklaar is: “As
beoefenaars van die gereformeerde teologie, bely
ons dat die heerskappy van God alle terreine van
die lewe insluit dus ook die ekonomie en politiek.
Dit is ~1ir ons ‘n saak van geloofsoortuiging dat
daar vryheid en die reg tot selfbeskikking vir alle
mense in ons land moet wees, en dat alle vorms
van onreg uit die weg geruim moet word. Ons gb
ook dat God self intree vir die saak van die wese
en die weduwees, die armes en verdruktes. Ons
het dus begrip vir sekere basiese oortuigings van
die beoefenaars van die bevrydingsteobogie. Ons
meen egter dat die wyse waarop die bevrydings
-

teobogie die sake teobogies hanteer, vanweë die
eensydigheid daarvan, die ideobogiese aansbuiting
by die Marxisme en die wyse waarop teobogie en
kerk in diens van ‘n pobitieke magstryd gestel
word, die evangelie op ‘n gevoelige wyse in die
hart aantas” (Die Kerkbode, 28 September 1990).
3.2 Die Sinode roep ons eie Kerk op, asook ander
Christebike Kerke in die land, om opnuut na te dink
oor ons unieke taak en identiteit as Kerk van
Jesus Christus
verab met die oog op die
uitdagings wat vir ons voorbê. Ons bevestig
opnuut dat ons aan Christus ableen behoort; ons
erken Sy ableenreg op en seggenskap oar ons
lewens; ons wil saam met ander gelowiges in die
land daarna soek am ons identiteit in Hom vas te
maak en uit Horn albéén te beef.
-

4. GETUIENIS, SKULDBELYDENIS, VERGIFFENIS,
VERSOENING EN GEHOORSAAMHEID
4.1 Met hierdie verklaringlvoorlegging wil die
Sinode getuig dat die Here die Ned Geref Kerk, by
name die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika (Wes
Kaap), dour die jare genadiglik in belang van sy
saak gebruik bet en daarvoor wil ons Horn dank
en loaf. Ons het egter nie altyd sy Woord vir die
tyd waarin ons geleef het, reg gehoor nie en
meermale nie gedoen wat Hy van ons gevra het
nie. Dit wil ons teenoor Horn beby. Waar ons ons
naaste te na gekom het, wil ons ons sondes oak
eerlik teenoor hUUe bely.
-

4.2 Die Sinode aanvaar dat belydenis van wat in
die verlede verkeerd gedoen is, en die gee van
vergiffenis oar wat gebeur het, inderdaad die
kwytskebding van skuld beteken, rnaar ook die
verbintenis tot die hersteb van gebroke
verhoudinge; rnaar oak meer as dit: ‘n bewe van
gehoorsaamheid aan God. Ons beby ons skuld, en
wil vanuit die vergifnis wat ons in Christus
ontvang, mekaar se hande vat en sãám die
toekorns instap.
4.3 Die Sinode aanvaar dat die doeb met
skuldbelydenis teenoor medemense nie bloat is
am die las van jou skouers te haab nie, maar ook
daarop gerig is om die struikelbbokke tussen jou
en ander ult die weg te ruim. Daarom mag ons
skuldbelydenisse en dade van vergiffenis in Suid
Afrika nie ophou nie.
4.4 Die Sinode roep bidmate op tot ‘n leefwyse van
voortdurende belydenis, vobgehoue bereidheid tot
vergiffenis, en gehoorsaamheid aan God.
4.5 Saam hiermee onderneem die Sinode am die
Ned Geref Kerk in die Wes-Kaap te begebei op ‘n
nuwe reis n reis van versoening. Die Ned Geref
Kerk wit horn in die jare wat voorbê, daadwerklik
daarvoor beywer dat die koninkryk van God
uitgebrei, onreg op able vbakke van ons
-
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sam&ewing en na aHe kante toe uitgeskakel en
Christehke versoening bevorder word. Die Sinode
wfl in die verband saamwerk met die ander bde
van die Ned Geref Kerkfamllie, die Afrikaanse
gereformeerde kerke en die ander kerke in Suid
Afrika, en sa~ daarvoor werk dat, waar enigsins
moontlik, ‘n eendragtige, gesamenthke Christe~ike
getuienis gehoor kan word.
4.6 Die Sinode vra dat die Moderamen met groot
dringendheid ~eiding neem met hierdie versoe
ningsproses in die sinoda~e gebied van Wes
Kaap.
Ordemcsie Nie goedgekeur nie
-

Die Sinode besluit om geen voorlegging aan die
WVK te doen nie, omdat so ‘n voorlegging buite die
ressort van die Wes-Kaap Sinode Iê.
(KO Art 35.2 asook KO Art 43.1.5; 43.2.2; 43.2.3)
Voorsteller: A Fourie
Sekondant: M Vosloo
E.2.2.2 BESK~KBMRSTELUNG VAN H~ERD~E
VERKLAR~NGNOORLEGGING
Tydens die bespreking verdaag die vergadering vir
middagete.
Enkele aficondigings word gedoen. Broer A ONvier,
ouderling van Montagu, word gelukgewens met sy
verjaarsdag.
MOSIES VAN MEEGEVOEL
Die volgende mosies word deur die vergadering
goedgekeur:
1. Dat aan dr Hannes Ohvier, wat steeds deur ‘n
soms moellike behandeUngsproses gaan, die
Sinode se opregte belangstelling oorgedra word en
dat hy en sy vrou van ons gedurige gebede verseker
word.
Voorstefler: Ds J H Mostert
Sekondant: Oudi H C de Kook

Die Sinode leef mee met die volgende siekes:
Ds Doons Louw van Lourensrivier Gemeente,
Prop Jan Hanekom van die Hofmeyr Sentrum
Steilenbosch en betuig sy meegevoel met
oudi H Hanekom van Moorreesburg wie se broer
oorlede is.
DsAndré de Ridder doen ‘n gebed.
-

Die Vergadering verleen verlof tot afwesigheid aan
die volgende persone vir Donderdag 9 Oktober:
1. Ds J B Wesse~s van Citrusdal vanaf 10:45
2. OudI Hanekom van Moorreesburg
broer
oorlede
3. Ds J J Pretorius van Riviersonderend vir hele
duur van Sinode (ongesteidheid)
4. OudI P C F Gouws Durbanville Bergzicht
5. Ds A J C Erwee van Drakenstein van 16:30
dringende verpligting
6. Ds M M du Toit van Tafelberg en sy twee
ouderlinge M du Plessis en M van der Westhuizen
vanaf 17:30
7. Ds H A de Ridder van Kuilsrivier vanaf 17:30 vir
Kerkraadsvergadering
8. Ds A J Jacobs en oudi P J Brink van Aurora van
17:00 in verband met siekte mev Brink
9. Ds C J Beyers en oudi J D van Rensburg van
Riversdal-Wes
-

-

MIDDAGSITTING 9 OKTOBER 1997
Die moderator bedank die lidmate van die Vasco
gemeente vir die voortreflike wyse waarop huNe die
Sinode met verversings bedien het.
Die voorsitterstoel word deur Dr C Burger
ingeneem.
___________________________

E.2.2 BYKOMENDE VERSLAG MODE
RAMEN:
WAARHEWS-EN-VER
SOEN~NGSKOMM~SS~E (vervo~g p.6)
-

2. Die Sinode betuig meegevoel met mev Henriëtte
Deist en haar kinders met die heengaan van Prof
Ferdinand Deist vroeër vanjaar. Die Sinode betuig
hul mee~ewing met die famiNe se verlies, en verklaar
ook dat sy heengaan ‘n groot verlies vir die NG Kerk
en die Kerk in die bree is.
Voorsteller: L C Jonker
Sekondant: J H Cilliers
3. Die Sinode wil sy me&ewing betoon met dr Japie
Pretorius (Hospitaatleraar NoordeNke Stadsgebiede)
en mev Linda Pretorius. Mev Pretorius is ernstig siek
in Panorama Medikliniek. Die Sinode wN hulle
verseker van ons opregte mee~ewing en
voorbidding.
Voorstefler: Ds H E de Villiers
Sekonkant: Dr B N A Coetzee

E2.2.2 BESK~KBAARSTELUNG VAN
H~ERD~E VERKLAR~NGNOORLEGG~NG
AANBEVEUNG Goedgekeur
Die Sinode bes!uit cm hierdie verkiaring!
vootiegging beskikbaar te ste~ aan fldmate,
kerkvergaderings, die pers en die Waarheids-en
Versoeningskommissie.
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Die volgende persone versoek dat hul teenstem
teen die besluit om ‘n voorlegging aan die
Waarheids-en-Versoeningskommissie te maak,
aangeteken word:
OudI W J K Hanekom (Oranjemund); Ds S Jonck
(Beilville-Qos); Ds M L du Plessis (Port Nolloth);
Ds J Fourie (Oudtshoorn-Suid); Ds D R Pepler
(BeNville-Wes); Ds J J Blom (Grabouw~; Mev J J
van Zyl (BeIlville-Wes).
Voorstel: Nie goedgekeur nie
Die Sinode gee opdrag aan die Moderamen om
persoonhik namens die Sinode van die NG Kerk in
SA (Wes- en Suid-Kaapland) voor die Waarheids
en-Versoeningskommissie te verskyn en ‘n voor
legging te doen, waarvan die kern sal wees:
1. Dat apartheid sonde is.
2. Dat die verdediging, selfs vestiging daarvan uit
die Heihige Skrif, kettery is.
3. Dat hierdie Sinode bely dat hy aan hierdie sonde
en kettery deelgeneem het, en dit voor God en
mens bely, met innige jammerte en geloof in die
vergifnis in Christus Jesus.
Voorstehler: Ds H J D Brand
Sekondant: Dr B J Kotzé

E.2.1 BYKOMENDE VERSLAG MODE
RAMEN: KERKEENHE~D (Agenda b~ 23
punt t6) (vervoig)
Die SRK beveel aan dat die voorsitter die verga
dering toets by wyse van stemming of die
vergadering voorstehle oor die Belydenis van Belhar
wil bespreek en ‘n besluit daaroor neem en of die
vergadering wil vohstaari met sy besluit wat in 1995
geneem is.
1. Die Voorsitter toets die vergadering of
voorstelle wat die besluite van die vorige sinode
(1995) aangaande die Belharbelydenis wysig,
bespreek kan word.
2. Die vergadering beshuit dat dit nie ontvankhik
is nie.
3. MOONTUKE UFrWEE

in ‘n te stigte nuwe kerkverband. Die ASK het
besluit dat die b&ydenisskrif binnekort deeghk in
die Ned Geref Kerk bekend gestel moet word (vg~
1.6). Die verskillende sinodes het egter nagenoeg
a~maI a~ we~ aandag aan die Be~ydenis van Be~har
gegee. Nie een van hufle bet besIuit!aanbevee~ dat
die beDydenisskrif deur die Ned Geref Kerk as
be~ydenis aanvaar moet word nie, en ~n paar het
definitief daartéén standpunt ingeneem. Die kans
dat hierdle belydenisskrif soos hy nou daar staan,
binnekort met ‘n tweederde-meerderheid deur die
verskiflende sinodes van die Ned Geref Kerk as
be~ydenis aanvaar sa~ word (soos vir
be~ydeniswysiging bepaa~ word Kerkorde Artike~
44.1) kan nie as bale goed beskou word nie,
-

3.2 Die A~gemene Sinode van die Ned Geref Kerk
het we~ a~ in 1990 besluit dat die Belydenis van
Bethar op sigself genome nie met die Drie
Formuflere van Eenheid in stryd is nie (Handefinge
van die Algemene Sinode van 1990, bI 29, 707). Oor
die Byb&se beginse~s waarop die Be~ydenis van
Beihar gebaseer is kerkeenheid, geregtigheid en
versoening
bestaan daar kIaarb~ykIik groot
eenstemmigheid, maar oor bepaalde formu~eringe
is daar tog bedenkinge. Die ontstaangeskiedenis
van Be~har, die pofitieke misbruik daarvan deur
sommige, en die vraag of dit voldoen aan a~ die
vereistes wat aan ‘n gereformeerde belydenisskrif
geste~ moet word, is van die ander prob~eme wat in
die weg staan van n a~gemene en hartlike
aanvaarding van die Be~ydenis van Bethar in en
deur die Ned Geref Kerk.
-

-

3.3 Die Sinode het in 1995 soos v&g bes~uit:
(Handefinge 1995 H51)
3.3.1 In die hg van sy geskiedenis en versoenende
eenheidsoeke vereenselwig hierdie sinode horn
weereens met die inhoud van die Belhar-Belydenis
soos wat dit in die Suid-Afrikaanse situasie
ontstaan het, en doen aan die hand dat die
Gesamentlike Onderhandelingskommissie groter
duidehikheid oor die moontlike konfessionele
status van die Beihar-Belydenis in die beoogde
nuwe kerkverbandsal verkry.
3.3.2 Die sinode besluit dat flog die skroom van
sommige in die Ned Geref Kerk in SA oor die
Beihar-Belydenis, nOg die aandrang van diegene in
die VGK dat dit ten alle koste voorwaarde moet
wees virkerkvereniging, die samewerking om een
kerkverband daar te stel, in die weg moet staan.

3.5.1 AANBEVEUNG Goedgekeur
Die Sinode versoek die Gesamentilke Onder
handelingskommissie om kennis te neem van die
Sinode se standpunt in 3.1 3.5, soos hierna
aangehaa~:
-

3.1 Een van die netellgste sake in verband met
kerkvereniging waaroor duidellkheid gekry moet
word, is die posisie van die Belydenis van Beihar

3.4 Ons oordeel dat die drie beginsels waarop die
Belydenis van Belhar gegrond is, wesenlike sake
is vir die toekoms van die Kerk. Daarom word
kerkrade en gemeentes opgeroep om onverwyld
indringende aandag te gee aan “Sodat a~mal een
kan wees ....2, wanneer dit deur die ASK
beskikbaar gestel word.
3.5 lndien dit blyk dat die Belydenis van Behhar in
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sy huidige vorm onaanvaarbaar is vir die Ned
Geref Kerk, en die kerkverenigingsproses
daardeur bedreig word kan dit ‘n uitweg wees om
vir die VGK te vra dat, terwyl die beginsels waarop
die Be~ydenis van Belliar gebaseer is (synde
kerkeenheid, geregtigheid en versoening)
uiteraard vir hufle “ononderhande~baar” is, deur
hulle oorweging gegee moet word aan die
moonthkheid dat die VGK, die NGK en die RCA met
genoemde beginsels as uitgangspunt en die
B&ydenis van Befihar as riglyn, gesamentflk ‘n
nuwe b&ydenisskrif opst& waarmee a~ma~ hulle
kan identifiseer en wat eenheid daadwerkflk sa~
bevorder.
-

Voorstel Goedgekeur
-

Die Sinode gee aan die Moderamen opdrag om
die proses van kerkvereniging as ‘n saak van
groot dringendheid te bevorder.
Ds M Van Rooyen
Oudi P van der Hoven

BESOEK VAN MODERATORS VAN DIE VGK
Verwelkoming
Die Voorsitter verwelkom in die vergadering die
volgende Ieraars van die VGK:
Ds James Buys (moderator Algemene Sinode
VGK); Ds Koos Oosthuizen (moderator VGK
Kaapland); Ds Jan Mettler
-

Die Voorsitter dra enkele besluite van die Sinode
aan die broers oor.
Belydenis
Die Voorsitter lees dele van die verkiaring waarop
die Sinode besluit het as ‘n belydenis teenoor die
Verenigende Gereformeerde Kerk voor.
Ds Buys dra die groete van die VGK aan die
Sinode oor en bid die Sinode seen toe.
Ds Oosthuizen sluit by horn aan deur ook van sy
kant enkele opmerking te maak.
Die Sinode sing Gesang 223: 1

-

5

Die vergadering behandel:

3.6 Kennis geneem
-

3.6.1 AANBEVEILNG Goedgekeur

BYLAE A.3.3

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die
moontllkheid van vereniging met die RCA te
oorweeg.

DIE HISTORISTEIT VAN JONA

-

Die assesor gee die voorsitterstoet terug aan die
moderator.

I 6.3 Kennis geneem
-

-

VERKLARING VAN DIE MODERAMEN VAN WES
EN SUID-KAAP OOR DIE BOEK JONA
I 6 Kennis geneem
-

El: BYKOMENDE VERSLAG: S~NODALE
FONDSEKOMM~SS~E (vervo~g b~ 7
punt 3~5)
AANBEVEUNG Goedgekeur
-

3.5 Kerkeenheid
Die SFK bring dit onder die Sinode se aandag dat
die gesprekke oor kerkeenheid ook finansiele
implikasies het. Ons wil graag die versekering
ontvang dat:
die finansiele impilkasies wel aandag ontvang
finansiële probleme nie op die ou end blyk ‘n
onoorkomelike struikelblok te wees nie.

*
*

-

Die volgende amendemente dien voor die vergadering
maar word weens ‘n ordemosie wat aan die einde voig
nie gestel nie:
Amendement 1:
I. Die Sinode aanvaar die versiag oor die historisiteit
van Jona as deel van ons voortgaande besinning.
2. Die Sinode verklaar duideilk en onomwonde dat
ons die Bybel as Woord van God bely en dat ons voor
die gesag van die Woord buig.
3. Die Sinode bely verder dat God se Woord flnaal in
Christus se koms en versoeningswerk gestalte gekry
het en dat die ganse Bybelboodskap vervulling vind in
Jesus Christus, die Woord van God.
4. Die Sinode reken daarom dat die gesag van die
Bybel as Woord van God nie gaan oor die
sterrestelsels, die wetenskap of geskiedskrywing nie,
maar hoe God Homseif aan ons verbind dit is ‘n
Woord van genade, dit is evangelie!
5. Daarom reken die Sinode ons mag nie verstrik raak
in eindelose twiste oor geslagsregisters en teorieë oor
die Skrifgesag nie, ons kan ons eerder daagliks in
verwondering verlustig in die Iewensveranderende
-
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krag van God se Woord.
6. Die Sinode bevestig opnuut die noodsaak dat
voortdurend besin moet word oor hoe die
Bybelboodskap; wat eeue gelede oor eeue heen
ontstaan bet, vir ons dag verkondig moet word as die
Woord wet ons vrymaak. (Hand 105 Sinode NGKSA
1995)
7. Die Sinode erken opnuut dat die Reformatoriese
belydenis van die duidelikheid van die Skrif nie
deursigtigheid voor die menslike verstand beteken nie,
maar dat die Woord van God ons bring voor die
lewende God waar ons as sondaars sy woord van
vergifnis hoor en opgeroep word tot ~n dankbare lewe.
(Hand 105 Sinode NGKSA 1995)
Voorsteller: H L Fouché
Sekondant: T Badenhorst

vertolking van bepaalde Skrifgegewens is, in ‘n gees
van verdraagsaamheid na mekaar te luister en saam
na ‘n beter verstaan van die Skrif te soek nie net uit
Christelike ordentlikheid teenoor mekaar nie, maarjuis
uit eerbied vir die Skrif en ‘n besef van die beperktheid
van eie insig. So ‘n gesindheid is tot eer van God.
Voorsteller: Ds J A van der Merwe
Sekondant: Ds S van Wyk
-

Amendement 5
Die Sinode besluit om slegs kennis te neem van die
verslag wat namens SKLAS hieroor ingedien is, maar
onderskryI die verkiaring van die Moderamen daaroor
heelhartig. (P 35)
Voorsteller: Ds D S J van Vuuren
Sekondant: Ds J H Mostert

Amendement 2
Amendement 6
1. Die Sinode neem kennis van die versiag van
SKLAS asook die verklaring van die Moderamen
insake die boek Jona.
2. Die Sinode verklaar opnuut dat by horn onderwerp
aan die Bybel as die onfeilbare Woord van God, en
doen ‘n beroep op leraars, asook op lidmate, om in
verkondiging, belydenis en lewe te buig voor die gesag
van die Woord.
3. Die Sinode versoek die Algernene Sinode om in die
llg van ‘n hernude aanslag teen die gesag van die
Bybel as Woord van God, ‘n duidelike en
verhelderende standpunt te formuleer aangaande
hierdie saak, ten einde lidmate te stig in die geloof in
die Drie~enige-God.
Voorsteller: M S J van Rensburg
Sekondant: K Delport
Amendement 3
1. Die Sinode aanvaar die versiag van SKLAS rondom
die historisiteit van Jona.
2. Die Sinode bevestig dat die eintlike boodskap van
die boek Jona die matelose Iiefde en geduld van God
is, sy barmhartigheid wat nie net vir Israel geld nie,
maar ook die nie-lsraeliete en selfs die redelose diere,
3. Die Sinode oordeel dat beide die interpretasie en
verkondiging van die boek Jona in lyn moet wees met
die skopus van die boek Jona en die goddelike gesag
van die verkondiging van God se matelose barmhartig
heid daarin.
Voorsteller: Ds M P Sahd
Sekondant: Dr L C Jonker

1. Die Sinode neern opnuut kennis van die bestaan
van verskillende en selfs botsende standpunte in eie
geledere oor die aard van die skrifgesag.
2. Die Sinode wys daarop dat dit ‘n komplekse saak is
wat nie ten beste tydens ‘n sinodale vergadering
hanteer ken word nie.
3. Die Sinode besluit om nie die saak op die spits te
dryf deur horn uit te spreek oor spesifleke mani
festasies van voorgenoemde verskillende standpunte
oor die aard van die skrifgesag nie.
4. Die Sinode besluit verder:
4.1 om die seek van verskillende standpunte binne die
sinodale ressort vir hantering na die Moderamen te
verwys.
4.2 dat die Moderamen ‘n strategie vir ‘n ornvattende
en gestruktureerde aanpak van die aangeleentheid in
sarnewerking met SKLAS en SKG moet uitwerk.
4.3 dat die strategie primer die plaaslike kerkraad wat
in die eerste instansie verantwoordelik is vir die
handhawing van leersuiwerheid, betrek.
4.4 dat die strategie in die tweede plek die ringe betrek
en so ems rnaak met die beginsel dat wat plaaslik
hanteer kan word nie by ‘n meerdere vergadering
tuishoort nie.
5. Die Sinode doen ten slotte n beroep op alle
betrokkenes en verontrustes om die aangeleentheid
op ‘n ewewigtige wyse te hanteer sodat lidmate nie
onnodig verwar word nie en die onderlinge eenheid nie
skade ly as gevoig van individuele oorhaastigheid oor
‘n komplekse saak nie.
Voorsteller: Ds H A H van den Heever
Sekondant: Ds G A J Roberts

Amendement 4
Amendement 7
Die Sinode:
1. aanvaar die verslag van SKLAS as n gebalan
seerde evalueiing van verskillende benaderings tot die
uitleg van die boek Jona;
2. bring die versiag van SKLAS onder die aandag van
ringe, kerkrade en lidmate vir kennisnarne en
bestudering;
3. doen ‘n beroep op teoloë, Ieraars en lidmate om,
waar daar soms sterk rneningsverskil oor die

Die Sinode spreek horn weer eens onomwonde uit ten
gunste van die aanvaarding van die Skrif soos dit deur
die geslagte heen vir ons deurgegee is, en wel soos
volg:
1. Ons aanvaar die Bybel as die Woord van God, en
alhoewel dele daarvan bokant ons menslike begrip
en/of wetenskaplike, geskiedkundige of ander
verkiaring is, gb en aanvaar ons die Woord sonder
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bevraagtekening.
2. Die Sinode doen daarom ‘n beroep op teoloë en
studente wat hulle met christelik-godsdienstige
navorsing en denke bemoei om die bespreking van hul
teorieë te beperk tot vakvergaderings en ander
samekomste wat nie die gevaar of potensiaal inhou
dat “gewone mense” daardeur verwar of ontstel sal
word nie.
Voorsteller: Oudi Tielman Klynsmith
Sekondant: Ds S E Dippenaar
Amendement 8
Die Sinode:
1. moedig lidmate aan om hulle geloof aNeen te bou
op die beloftes van God in sy Woord en die
soenverdienste van Jesus Christus, en nie op
Skrifkritiese beskouinge, van wafter aard ook al, nie.
2. wys lidmate daarop dat historiese kritiek rondom
persone, gebeure en objekte in die Bybel, nie
geloofsverwarring behoort te veroorsaak in ‘n
verhouding waar Jesus Christus as persoonhike
Verlosser en Heer geken word nie.
3. bely dat die hiefde en sorg, teenwoordigheid,
genade en trou van God Drie-enig ‘n realiteit is wat
deur Horn alleen beloof en bepaah word, en nie afhang
van mense se beskouinge en teorieë oor die historiese
korrektheid van Bybelse gegewens wat sekondêr
funksioneer by die sentrale boodskap van die Bybel
nie.
Voorsteller: Ds J Higgs
Sekondant: Ds Ryk Brink

SONDAGSPORT
Voorstel Goedgekeur
-

Die Sinode doen ‘n beroep op SARVU en ander
sporthiggame om nie georganiseerde sport
wedstryde op Sondae te reel nie.
Die Sinode doen ook ‘n beroep op sy hidmate om
op Sondae gereeld deel uit te maak van die
feesvierende skares wat in die eredienste die
opstanding van Christus saam gedenk.
Voorsteller: J N F O’Kennedy
Sekondant: M H Heyns
Enkele aankondigings word gedoen.
Tee word geborg deur Saambou Bank en Absa
Konsultante en Aktuarisse.
Die vergadering verdaag vir tee om 16:05.

1

Die vergadering hervat om 16:35.
AFTREDE DS A STRYDOM
Onbestrede Mosie Goedgekeur
-

Die Sinode neem kennis dat ds André Strydorn
DV aanstaande jaar erneritaat aanvaar.
Ordernosie Goedgekeur
1. Die Sinode neem kennis van die vershag van
SKLAS asook van die verklaring van die
Moderamen insake die boek Jona.
2. Die Sinode verklaar opnuut dat hy horn
onderwerp aan die Bybel as die onfeilbare
Woord van God, en doen ‘n beroep op leraars
asook hidmate, om in verkondiging, belydenis
en Dewe te buig voor die gesag van die Woord.
3. Die Sinode versoek die Algernene Sinode om
in die Dig van ~n hernude aanslag teen die gesag
van die Bybeb as Woord van God, ‘n duidehike en
verhelderende
standpunt te
formuleer
aangaande hierdie saak, ten einde hidmate te
stig in die gehoof in die Drie-Enige God.
4. Die Sinode versoek die Moderamen om ter
gelegenertyd, of by die Sinode of by wyse van
~n konferensie, geleentheid te gee dat daar
rustig oor die Skrifgesag gepraat kan word.
Voorstehler: Ds K Delport
Sekondant: Dr C Heys
-

Groot dank en waardering word uitgespreek vir
sy 35 jaar diens aan die NG Kerk, waarvan die
laaste 8 jaar die was as Direkteur van lnhigting,
Skriba van SKLAS en Argivaris.
Seen word horn en sy eggenote Berna,
toegebid.
Lof word aan die Here Jesus Christus, die Hoof
van die Kerk, toegebring,
Voorsteller: C Heys
Sekondant: K Delport
Notube:
Die notule van die tweede sittingsdag (H17 H25)
word gestel en met enkele redaksionele wysigings
goedgekeur.
-
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E3 BYKOMENDE VERSLAG VAN D~E
SDNODALE REGSKOMM~SS~E
E3.2 APPELLE
Die vergadering word gesuiwer: Lode van die Ring
van Goodwood wat by die voorafondersoek
betrokke was, verlaat die vergadering.

E~ 2~1 ~
H J D ~RANb - APPEL TEEN
BE~LUIT VAP4 IIIE ~NO VAN KAAPSTAD
~A~enda bi ~4)

1. DOE STUKKE WAT DOE SRK HANTEER HET
Kennis geneem

Die vergadering word gesuiwer: Afgevaardigdes
van die Ring van Kaapstad wat by die
voorafondersoek betrokke was, asook alOe persone
wat nie afgevaardigdes na die Sinode is nie, verlaat
die vergadering.

-

2. AGTERGROND
2.1 -2.10- Kennis geneem

I DOE STUKKE WAT DOE SRK HANTEER HET
Kennisgeneem
2. DOE KLAG WAT DOE RING HANTEER HET
Kennis geneem

-

-

3.1 Appèlgrond
behandeling

3. UOTSPRAAK VAN DOE RING Kennis geneern
-

4. DOE APPELGRONDE (DS H J D BRAND
30 SEPTEMBER 1996)

3. KOMMENTAAR VAN DOE SINODALE REGS
KOMMISSOE OP DOE APPèLGRONDE VAN MNR
GELDENHUYS

-

4.1 AppèOgronde teen 1.2, 1.3 en 1.4 van
ringsbesluit: (Agenda bO 54 57):
-

4.1.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

3.1.1

-

1:

Billike

en

regverdige

Kennis geneem

3.1.2 AANBEVELONG Goedgekeur
-

Die punt word nie as appèlgrond gehandhaaf nie.
3.2 Appèlgrond 2: Histories

Die appèlgronde is nie vir die sinode ontvanklik
nie.

3.2.1 Tydverloop Kennis geneem

4.2 Appèlgronde teen 1.9 en 1.10 van ringsbesOuit:
(Agenda bO 57 59):

3.2.2 Ondersoek deur die Ring van Goodwood
Kennis geneem

4.2.2 AANBEVELONG Goedgekeur

3.2.3 Ring van Parow se kennis van huweliks
omstandighede Kennis geneem

-

-

-

-

-

Die appelgronde
gehandhaaf.

word

deur

die

sinode

3.2.4 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die punt word nie as appêlgrond gehandhaaf nie.
5. AANBEVELONG Goedgekeur
-

Die Sinode handhaaf punte I tot 8 van die Ring se
besluit van 3 September 1996 maarwysig punt 9
en 10 van die Ring se besluit sodat dit lees:
“Die kerkraad van St. Stephen’s word begelei in
die implementering van die besluit van die Ring in
verband met die Begeleidings- en Arbitrasie
kommissie in St. Stephen’s (30 November 1995 en
26 Maart 1996). Tersetfdertyd versoek die Ring die
partye om hulle samewerking sonder voorbehoud
aan die kommissie te gee.”

3.3 Appèlgrond 3: TRK-verslag
3.3.1 Onvolledigheid van die verslag van die Ring
Kennis geneem
3.3,2 lnkriminerende aard van TRK verslag
Kennis geneem

-

-

3.3.3 AANBEVELONG Goedgekeur
-

Die punt word nie as appêlgrond gehandhaaf nie.
3.4 Appelgrond 4: RinglRingskommissie van
Goodwood
3.4.1

-

Kennis geneem
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3.4.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die punt word nie as appe~grond gehandhaaf nie.
3,5 AppèDgrond 5: Die proNematiek rondom sy sq
dubb&e ildmaatskap
3.5.1

E3,2 4 C4 J F G VAN SCNAU(WVK - APPtL.
TEEN DIE BESLUIt VAN DIE RING VAN
VISHOEK RAKENDE SQUTtWIELD
~E
NG ~EMEENTE $005 ~JITEENGESIT IN SY
BRIEF GEDATEER 16 QKTQBER 1)fi6 (AGENDA

Kennis geneem

-

3.5.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die vergadering word gesuiwer: Lede van die
Ring van Vishoek wat by die voorafondersoek
betrokke was, verlaat die vergadering.

Die punt word nie as appèlgrond gehandhaat nie.
3.6 Appèlgrond 6: Absurde redenasies
3.6.2 AANBEVEUNG Goedgekeur

1. APPEL VOOR DIE RING VAN VISHOEK Kennis
geneem
-

-

Die punt word nie as appelgrond gehandhaaf nie.
3.7 Appèlgrond 7: Dilemma
3.7.1

-

Kennis geneem

2. BESLUIT VAN DIE RING VAN VISHOEK Kennis
geneem
-

3. WERKWYSE VAN DIE SRK Kennis geneem
-

3.7.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die punt word nie as appèlgrond gehandhaaf nie.
3.8 Appêlgrond 8: Die Murray-geval
3.8.1

-

Kennis geneem

3.8.2 AANBEVEUNG Goedgekeur

4. GEVOLGTREKKINGS VAN SRK
4.1 Appèlgrond 1: Die appèl is aangehoor deur ‘n
vergadering (Ring van Vishoek) wat reeds ‘n
standpunt daaroor ingeneem het. Die ring het self
die eenwordingsgedagte deurgegee.
4.1.1

Kennis geneem

-

-

Die punt is nie ontvankUk as appèlgrond nie.
3.9 Appelgrond 9: Positiewe getuienisse
3.9.1

-

Kennis geneem

3.9,2 AANBEVEUNG Goedgekeur

4.1.2 AANBEVELING Goedgekeur
-

Appèlgrond I word nie gehandhaaf nie.
4.2 Appèlgrond 2: Southfield se afgevaardigdes
was teenwoordig tydens die beredenering van die
appèl.

-

Die punt word nie as appelgrond gehandhaaf nie.
3.10 Appelgrond 10: Samevatting
3.10.1

-

Kennis geneem

4.2.1

-

Kennis geneem

4.2.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Appèlgrond 2 word gehandhaaf.

3.10.2 AANBEVELING Goedgekeur

4.3 Appèlgrond 3: Besware van die ander party
teen sy req om getuies te bat getuig.

Die punt word nie as appelgrond gehandhaaf nie.

4.3.1

-

4. AANBEVEUNG Goedgekeur

-

Kennis geneem

4.3.2 AANBEVELING Goedgekeur
-

-

Die Sinode handhaaf nie die appèl van mnr J F N
Geldenhuys nie.

Appèlgrond 3 word nie gehandhaaf nie.
4.4 Appèlgrond 4: Die samestelling van die
ringsvergadering.
4.4.1

-

Kennis geneem

4.4.2 AANBEVELING Goedgekeur
-
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Appe~grond 4 word nie gehandhaaf nie.
4.5 Appèlgrond 5: Sbgs 54 % van die gemeente
het vir ontbinding gestem.
Appèlgrond 5.1: ~n Gewone meerderheid kan nie
beshssend wees vir so ‘n gewigtige besluit nie.
Appè~grond 5.2: Die geesteUke bediening van die
46 % is nie op ‘n verantwoordellke wyse aange
spreek nie.
4.5.1

-

4.10 Appe~grond 10: Die beskerming van die
~eraars se sabrisse is die groot dryfveer agter
eenwording.
4.10.1

-

Kennis geneem

4.10.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
Appè~grond 10 word nie gehandhaaf nie.
4.11 Samevatting Kennis geneem
-

Kennis geneem
5. AANBEVEUNG Goedgekeur
-

4.5.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Appe~grond 5 en 5.1 is nie ter sake nie.
4.5.3 Kennis geneem
-

4.5.4 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die Sinode be&uit:
BrJ F G van Scha~kwyk se “appè~ teen die bes~uit
van die Ring van Vishoek rakende Southfield se
NG Gemeente” soos ulteengesit in sy skrywe van
18 Oktober 1996 word nie gehandhaaf nie.

Appê~grond 5.2 word nie gehandhaaf nie.
4.6 Appè~grond 6: Die kerkraad het nie na a~ die
opsies om die finansie~e probbme op te ‘os, gekyk
nie.

El: BYKOMENDE VERSLAG: S~NODALE
FONDSEKOMM~SS~E (vervo~g b~ 7)

4.6.1

3.3 Koste van appè~sake

-

Kennis geneem

4.6.2 AANBEVEUNG Goedgekeur

3.3.1 3.3.2 Kennis geneem

AppAigrond 6 word nie gehandhaaf nie.

AANBEVEUNG Goedgekeur

4.7 Appè~grond 7: Die stembriewe het net ‘n keuse
tussen twee opsies gegee ni eenwording of nie.
4.7.1 Kennis geneem

Die vergadering besluit om die beraamde kostes
van die appè~sake te dra, ook die wat nie
gehandhaaf is nie.

-

-

-

-

-

4.7.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
Appè~grond 7 word nie gehandhaaf nie.
4.8 Appèlgrond 8: Die finansieskommissie soek
nie na ander op~ossings vir die finansiëb krisis in
die gemeente nie.
4.8.1

-

Kennis geneem

Geen appèl is ontvang nie.

A4 REGSKOM M~SS~E (vervo~g) (Agenda
p43)

4.8.2 AANBEVEUNG Goedgekeur

2.6 AANBEVEUNG Goedgekeur

Appè~grond 8 word nie gehandhaaf nie.

Die Sinode keur punt 2.3.4 tot 2.5.2 goed vir
deursending na die A~gemene Sinode.

-

4.9 Appè~grond 9: Die finansië~e ontleding van die
gemeente bat vee~ te wense oor en kommer
bestaan oor die bediening van die hdmate.

2.3.4 Bepallngs vir die Ring

4.9.1

2,3.4.1 As eerste instansie neem die Ringsappelraad
die appèlle van kerkrade, kerkraadslede en hdmate
teen die besluite van kerkrade in behandeling.

-

Kennis geneem

4.9.2 AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Appè~grond 9 word nie gehandhaaf nie.

2.3.5 Bepallngs vir die Sinode
2.3.5.1 Appèl teen die besluite van ‘n Ring of van die
Ringsappèlraad mag deur ‘n lidmaat of ‘n kerk
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vergadeting wat hom/haar deur die besluit van ‘n Ring
of die Ringsappèlraad veronreg voel, of wat meen dat
die besluit in stryd is met die Skrif, die B&ydenis of die.
Kerkorde, by die skriba van die Sinoda~e Appèlraad
aangeteken word.
2.3.5.2 Die beslissing van die Sinodale Appèlraad is
flnaal ten opsigte van daardie aangeleenthede wat tot
sy bevoegdheid behoort.
2.3.5.3 ‘n Lidmaat of ‘n kerkvergadering wat beswaar
op grond van die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde
teen ‘n besluit van ‘n Sinode het, mag sy/haar beswaar
by wyse van ‘n gravamen/beswaarskrif aan die Ring!
Ringskommissie waaronder hy/sy ressorteer, voorlê.
Die Ring of Ringskommissie oorweeg die beswaar en
indien dit aanvaar word, word dit by wyse van ‘n be
skrywingspunt aan die Sinode vir oorweging voorgele.

2.4.1.2 Kerkvergaderings of die kommissies deur
hulle aangewys moet hulleself eers deeglik vergewis
of ‘n aangeleentheid wat onder hulle aandag kom, nie
eerder as ‘n geskil tussen lidmate onderling, lidmate
en ampsdraers of lidmate en kerkvergaderings of
ampsdraers en kerkvergaderings of kommissies van
kerkvergaderings onderling, hanteer moet word nie.
2.4.1.3 By die aanvang van die hantering van die
aangeleentheid kan met die betrokke party(e) gesprek
gevoer word ten einde die presiese aard van die
aangeleentheid te bepaal.
2.4.1.4 Voordat ‘n kerkvergadering besluit of hy ‘n
geskil formeel gaan help besleg, moet daar eers deur
die vergadering of die aangewese kommissie vas
gestel word of daar werklik ‘n geskil bestaan en of
daar voldoende getuies is wat die kerkvergadering sal
kan help om oor die aangeleentheid te beslis.

2.3.6 Bepallngs vir die Algemene Sinode
2.3.6.1 Ingevolge Artikel 44.3 van die Kerkorde kan
alleen sake in verband met leergeskille of geskille
tussen Sinodes onderling of tussen Sinodes en
mindere vergaderinge by wyse van appèl/beroep voor
die Algemene Sinode se Appèlraad dien. Dieselfde
voorskrifte vir alle appèlle is ook met betrekking tot die
behandeling van appèlle voor die Algemene Sinode se
Appèlraad van toepassing.
2.3.6.2 ‘n Lidmaat of ‘n kerkvergadering wat beswaar
op grond van die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde
teen ‘n besluit van die Algemene Sinode het, mag
sy/haar beswaar by wyse van ‘n gravamenlbeswaar
skiif aan die Sinode of Sinodale Kommissie waaronder
hy/sy ressorteer, voorlê. Die Sinode of Sinodale
Kommissie oorweeg die beswaar en indien dit aanvaar
word, word dit by wyse van ‘n beskrywingspunt aan die
Algemene Sinode vir oorweging voorgelê.
2.3.7 Besluit wat deur die Algemene Sinode
geneem moet word
2.3.7.1 Dat hierdie Reglement die prosedures en
besluite van die verskillende Sinodes met betrekking
tot appèlprosedures en beswaarskrifte vervang.
2.3.7.2 Dat die wysiginge wat aan hierdie Reglement
deur die Algemene Sinode aangebring mag word, in
werking tree sodra die Acta van die Algemene Sinode
verskyn. Intussen word alle appèlle en beswaarskrifte
volgens die bestaande reglemente behandel.
2.4 Voorgestelde reglement vir die beslegting van
kerkhke geskille (Vervang huidige RegI. 3,
Algemene Sinode 1994)
2.4.1 Algemene bepahngs vir alle kerkvergade
rings wat geskille nioet besleg
2.4.1.1 Geskille tussen hdmate, ampsdraers en kerk
vergaderings behoort nie sondermeer as tugsake
hanteer te word nie.

2.4.1.5 ‘n Kerkvergadering kan ook eers ‘n kommissie
benoem wet moet probeer om die vermeende of
werklike geskil deur gesprek ult die weg te ruim.
Opmerking: Die gesprekke in 2.4.1.3 en 2.4.1.5
vermeld, mag slegs met die betrokke partye gevoer
word en nie met getuies of ander belanghebbendes
nie.
2.4.1.6 Indien die aangewese kommissie oordeel dat
daar nie werklik 1n geskil is nie of dat daar te mm
getuies!getuienis is vir beweringe wat gemaak word vir
In kerkvergadering om 1n formele ondersoek te hou,
rapporteer hulle so aan die betrokke kerkvergadering.
Die kerkvergadering moet dan besluit of enige verdere
handeling nodig is.
2.4.1.7 lndien die aangeleentheid as ‘n geskil hanteer
word, ken die kerkvergadering ‘n Geskilbeslegtings
kommissie aanwys.
2.4.1.8 In die hanteiing van geskille deur kerkvergade
rings of die aangewese kommissie moet daar sorg
gedra word om aan die reels van algemene geregtig
heid te voldoen. Dit beteken:
2.4.1.8.1 dat die persone betrokke by die geskil 1n
behoorlike geleentheid moet kry om hulle kant van die
saak te stel.
Opmerking: Die geskil moet dus duidelik gestel
word en die betrokkenes moet die geleentheid kry om
hulle seek te stel en te beredeneer.
2.4.1.8.2 dat niemand betrokke by die geskil deel mag
wees van die vergadering wat die geskil moet besleg
nie.
Opmerking: AVe persone wat belange het by die
beslegting of by enige van die partye wet in die geskil
betrokke is, moet hulle onttrek aan die ondersoek en
beoordeling daarvan.
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2.4.1.8.3 Die vergadering wat die geskil besleg moet
met onpartydigheid en onbevooroordeelheid optree.
2.4.1.8.4 Die vergadering moet sy behoorhke aandag
aan die geskil gee.
2,4.1.9 Persone betrokke by die geskil mag getuies
roep en aanbied om hulle saak te staaf. Die getuies
mag ondervra word.
2.4.110 Die betrokke kerkvergadering mag self ook
persone roep om te getuig. Hierdie getuies mag ewe
eens ondervra word.
2.4.2 Bepatings vir die kerkraad
2.4.2.1 In gevalle van geskille tussen lidmate van die
gemeente, of tussen kommissies van die kerkraad, of
tussen dienste en/of werksaamhede in die gemeente
wat onder die aandag van die kerkraad kom of gebring
word, benoem die kerkraad, indien hydit nodig ag, ‘n
Geskilbeslegtingskommissie wat dit as sy eerste taak
moet sien om die geskil deur middel van gesprek
voering by te Iê.
2.4.2.2 Oordeel die kerkraad dat dit nie nodig is orn
eers ‘n Geskilbeslegtingskommissie aan te stel nie, of
indien die kommissie wat benoem is, nie die geskil kan
byte nie, word die partye opgeroep om hul geskil aan
die kerkraad vir beslissing voor te tO. Die Geskit
bestegtingskommissie stel ‘n versiag op vir die kerk
raad.
2.4.2.3 Die kerkraad bestis oor die geskil, notuleer sy
bevinding sowet as die gronde daarvoor en gee
skriftelik aari die partye daarvan kennis.
2.4,3 Bepalings vir die Ring
2.4.3.1 In gevalle van geskille tussen ampsdraers, of
tussen ampsdraers en kerkrade of tussen kommissies
van die Ring of tussen dienste en/werksaamhede in ‘n
Ring wat onder die aandag van die Ringskommissie/
Ring kom of gebring word, benoem die Ring/Rings
kommissie, indien dit nodig geag word, ‘n Geskit
beslegtingskornmissie wat dit as sy eerste taak moet
sien om die geskil deur gesprekvoering byte tO.
2.4.3.2 Indien die Geskilbeslegtingskornmissie nie
daarin slaag om die geskil by te tO nie en hy oordeel
dat daar wet ‘n geskil bestaan wat besleg moet word,
rapporteer hy so aen die Ringskommissie.
2.4,3.3 Die Ringskommissie vergader so spoedig
moontlik en roep die partye wat in die geskil betrokke
is op om hut geskil, met of sonder getuies, aan die
Ringskommissie vir beslissing voor te tO. tndien die
Ringskommissie ‘n bevredigende skikking tussen die
partye kan bewerkstetlig, is die aangeteentheid sonder
meer afgehandet. Hiervan word verstag gedoen aan
die Ring.

2.4.3.4 tndien die Ringskommissie oordeel dat die
geskil deur die Ring behandel moet word, stet hy ‘n
verstag vir die Ring op en roep so spoedig moontlik ‘n
vergadering van die Ring byeen, met oproeping van
die betrokke partye en hut getuies.
2.4.3.5 Aan die hand van die beredenering en/of
getuienis wat voor horn gelewer is, sowet as aan die
hand van die Ringskommissie se verstag, kom die
Ring tot ‘n bevinding wat hy saam met die gronde
daarvoor notuleer. Skiiftetike kennis hiervan word aan
die partye gegee.
2.4.4 Bepaling vir die Sinode
2.4.4.1 In gevatte van geskitle tussen kommissies van
die Sinode wat onder die aandag van die Moderamen
korn of gebring word, benoern die Moderamen, indien
dit nodig geag word, ‘n Geskilbestegtingskommissie
wat dii as sy eerste taak moet sien om die geskil deur
gesprekvoering by te 10.
Indien dii nodig is kan die Moderamen ‘n soortgelyke
reeling tref ten opsigte van personeel in sinodale
diens.
2.4.4.2 Indien die Kommissie nie daarin staag om die
geskil deur gesprekvoering by te tO nie en hy oordeet
dat daar wet ‘n geskil bestaan wat besteg moet word,
rapporteer hy so aan die Moderamen.
2.4.4.3 Die Moderamen vergader so spoedig moonttik
en roep die partye wat in die geskit botrokke is op om,
rnetofsondergetuies, hut geskit aan die Moderamen
vir bestissing voor te tO.
2.4.4.4 Indian nodig moet die Moderamen die aan
geleentheid na ‘n betrokke kerkvergadering verwys.
2.4.4.5 Indien die Moderamen by ‘n geskit betrokke is,
hanteer die Sinodale Regskommissie die aange
leentheid.
2.4.5 Bepatings vir die Algemene Sinode
2.4.5.1 In gevalle van geskitle tussen kommissies van
die Algemene Sinode wat onder die aandag van die
ASK of sy Dagbestuur kom of gebring word, benoem
die Dagbestuur van die ASK indien dit nodig geag
word, ‘n Geskilbestegtingskommjssje wat dit as sy
eerste taak moat sien om die geskil deur gesprek by
te tO.
tndien dit nodig is kan die Dagbestuur ook ‘n soort
getyke reeling tref ten opsigte van personeet in
Algemene Sinodale Diens.
2.4.5.2 Indien die komrnissie nie daarin staag om die
geskit deur gesprek byte JO nie en hy oordeel dat daar
wet ‘n geskit bestaan wat besteg moet word, rappor
teer hy so aan die Dagbestuur van die ASK.
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2.4.5.3 Die Dagbestuur vergader so spoedig moontlik
en roep die partye wat in die geskil betrokke is op om,
met of sonder getuies, hul geskil aan die Dagbestuur
vir beslissing voor te lê.
2.4.5.4 Indien nodig moet die Dagbestuur van die ASK
die aangeleentheid na ‘n betrokke kerkvergadering
verwys.

appèiraad benoem.
2.7.3.3 Waar nodig kan die betrokke kerkvergadering
in enige ander appél kundigheid van ander toepaslike
terreine of kommissies betrek, deur soortgelyke
benoemings te maak.
3. WYS1GING REGL 26.4 STUDIEVERLOF PREDI
KANTE
-

2.4.6 Besluit wat deur die Aigemene Sinode ge
neem moet word
2.4.6.1 Dat hierdie Reglement die prosedures en
besluite van die verskillende Sinodes met betrekking
tot die geskiiprosedures vervang.
2.4.6.2 Dat die wysigirigs wat aan hierdie Reglement
deur die Algemene Sinode aangebring mag word, in
werking tree sodra die Acta van die Algemene Sinode
verskyn. intussen word alle kerklike geskille volgens
die bestaande reglemente behandel.
2.5 Voorgestelde wysiging aan die Tugreglement
(huidige Regi 21, Aigemene Sinode 1994)
2.5.1 Die Tugreglement word so gewysig dat tug
ondersoeke deur ‘n vaste kommissie van die betrokke
kerkvergaderings hanteer ken word.
2.5.2 Hierdie kommissie sou benewens tugonder
soeke ook, waar van toepassing, appèlle kon aanhoor
en die betrokke vergadering deuriopend van kerk
regtelike adviese kon bedien.

2.7 Moontlike nuwe Bepalinge vir die Ned. Geref.
Kerk in SA (Wes- en Suid-Kaap)
2.7.1 Ringsappêiraad
2.7.1 .1 tot 2.7.1.6 Kennis geneem
-

2.7.2 Sinodaie Appèlraad

AANBEVELING Goedgekeur
Die Sinode keur die voigende wysigings aan
Regi 26.4 goed en dit word aan die Aigemene
Sinode deurgestuur vir oorweging.
3.1 Dit is ‘n noodsaaklike vereiste vir alle diens
doenende predikante om van tyd tot tyd verdere
opleiding te ontvang. Elke predikant behoort minstens
drie ampteilke VTO-kursusse van minstens 4 dee elk
van die onderskeie teologiese fakulteite in ‘n vyfjaar
sikius te voltooi. Nagraadse studies word erken as
voortgesette opleiding. Predikante word aangemoedig
om die geleenthede vir voortgesette teoiogiese oplei
ding te benutvir noodsaakiike bedieningsontwikkeiing.
3.2 ‘n Predikant mag studieveriof aanvra. Die vol
gende voorwaardes geld:
3.2.1 Dat die studie in belang van die Kerk se werk is.
3.2.2 Dat 30 dae per jaar vir4 jaarvir ‘n doktorsgraad;
24dae perjaarvir2jaarvir ‘n magistergraad, 12 dae
per jeer vir I jaar vir ‘n honneursgraad en 7 dae per
jeer vir ‘n sekondêre studie as riglyn beskikbaar gestel
word by oorweging deur die kerkraad.
3.2.3 Bewys van registrasie by die opvoedkundige
inrigting moet gelewer word.
3.2.4 Die kerkraad se goedkeuring moet verkry word
voordat die predikant vir die studie inskryf.

2.7.2.1 tot 2.7.2.6 Kennis geneem
Die volgende punte word bygevoeg:
Voeg ‘n nuwe punt 2.7.3 in waarna die huidige punt
2.7.3 en 2.7.4 verander word na 2.7.4 en 2.7.5
onderskeideiik.

3.2.5 Indien die voitydse studietydperk langer as ‘n
jaar duur, is die predikant verplig om demissie by die
kerkraad/kommissie aan te vra.
3.2.6 Die predikant tref self reelings met die
Algemene Regskommissie met betrekking tot behoud
van bevoegdheid, indien van toepassing.

Die nuwe punt 2.7.3 kan dan soos voig lui:
Aanvullend tot die lede gemeld in 2.7.1.1 en 2.7.2.2,
geld die volgende:
2.7.3.1 Waar ‘n appèi oor leerstellige sake handel,
moet ten minste twee lede van die Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake van die betrokke kerkvergadering in
die appelraad addisioneel benoem word.

3.2.7 lndien nodig moet daar tydens studieverlof vir
plaasvervangende diens voorsiening gemaak word.
3.2.8 Die predikant het gedurende voltydse studie
verlof van langer as ‘n maand aaneenlopend nie
aanspraak op sy voile lewensonderhoud en toelaes
nie.
3.2.9 Die studieveriof is nie oploopbaar nie.

2.7.3.2 Die twee lede deur die betrokke kerk
vergadering aangewys, word met voile stemreg in die
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3.2.10 Die waarde van die studieverlof wat nie
geneem is nie, is nie in kontant uitbetaalbaar nie.

4.2.3.2 Soos enige ander lidmaat het ‘n gelegi
timeerde ook die reg van appèl.

3.2.11 Daar kan aan die hand van jaarlikse vorderings~
verslae vanaf die betrokke opleidingsinrigting deur die
kerkraad/kommissie bepaal word of daar aan die
predikant verdere verlof vir studiedoeleindes toege
staan sal word, alternatiewelik of die predikant toege
Iaat moet word om met die studie voort te gaan.

4.2.4 ‘n Gelegitimeerde mag nie sy/haar bevoegdheid
misbruik met die oog op die verkryging van ‘n voorreg
of ‘n voordeel nie.
4.2.5 ‘n GelegWmeerde moet die billike pligte wat aan
hom/haar opgedra is, uitvoer.

3.2.12 Die kerkraad/kommissie kan in hierdie verband
die advies van die Ringskommissie inwin.

4.2.6 ‘n Gelegitimeerde mag nie enige ampspligte
uitvoer waarvoor hy/sy nie die bevoegdheid het nie.

Amendement Goedgekeur
-

Die Sinode beshuit:
1. die voorgestelde reghementwysiging word
deur die SRK aangepas em ook voorsiening te
maak vir na-doktorabe navorsing.
2. die wysiging by 3.2.2 sal diesehfde reeling as
vir ‘n doktorsgraad (d.w.s 30 dae per jaar vir4
jaar) toepas op na-doktorahe navorsing.
Voorsteller: Dr S F du Toit
Sekondant: Dr L C Jonker

4.2.7 ‘n Gelegitimeerde mag nie sonder die nodige
toestemming enige vertroulike inligting bekend maak
nie.
4.2.8 ‘n Gelegitimeerde mag hom/haar nie skuldig
maak aan gedrag wat tot gevoig kan he of as ‘n rede
like moontlikheid tot gevoig kan h~ dat enige van
ondergenoemde gevolge intree, waar sodanige ge
volge voorsien is of as ‘n redelike moontlikheid voor
sienbaar was op die tydstip toe hy/sy hom/haar aan so
danige optrede skuldig gemaak het, te wete optrede
wat:
4.2.8.1 die belydenis en karakter van die Ned Geref
Kerk in gedrang bring;

4. KODE V1R DIE OPTREDE VAN PREDIKANTE EN
PROPONENTE IN DIE NED GEREF KERK

4.2.8.2 die orde in die Kerk in gedrang bring.

4.1 AANBEVELING Goedgekeur soos gewysig

4.2.8.3 ‘n Gelegitimeerde mag nie sonder die nodige
toestemming buite-kerklike werk verrig of die perke
van sodanige toestemming oorskry nie.

-

In die hg van die eise van die huidige Arbeidswet
gewing, die staande opdrag aan die SRK om na die
Kerkorde, Bepahinge en Reghemente te kyk (Bep
35.6.2.6) en die behoefte ean vaste riglyne vir
predikante, proponente en kerkrade, versoek die
Sinode die Algemene Sinode em onderstaande
“Kode vir die optrede vir gelegitimeerdes van die
Ned Geref Kerk” saam met die amendemente wat
sekere altematiewe aan die hand doen, beide in ag
te neem wanneer die “Reglement vir die Reeling
van die Bevoegdheid van Predikante en
Proponente” hersien word.
4.2 Kode van optrede vir gelegitimeerdes van die
Ned Geref Kerk
4.2.1 ‘n Gelegitimeerde moet hom/haar te alle tye hou
aan die Legitimasie Verklaring wat hy/sy áfgele het.
4.2.2 ‘ri Gelegitimeerde moet te alle tye beroepbaar
wees en ‘n proponent moet homlhaar ook gereeld as
beroepbaar bekendstel.
4.2.3 ‘n Gelegitimeerde meet hom/haar hou aan die
Kerkorde, Bepalinge, Reghemente en ander besluite
van die Ned Geref Kerk.
4.2.3.1 ‘n Gelegitimeerde is verplig om die besluite
van die kerkvergaderings van die Ned Geref Kerk te
gehoorsaam en uit te voer.

4.2.9 ‘n Gelegitimeerde mag nie anders optree of ver
suim om so op te tree as wat redelikerwys van ‘n
gelegitirneerde van die Ned Geref Kerk verwag kan
word nie.
4.2.10 ‘n Gelegitimeerde van die Ned Geref Kerk wat
opsetlik of nalatig hierdie kode van optrede en alles
wat daarin vervat is, oortree, of ‘n poging daartoe aan
wend, stel horn of haar bloot aan optrede deur die
bevoegde kerklike vergadering.
Amendement Aanvaar as alternatief op 4.2.6
4.2.8.3 vir oorweging deur die Algemene Sinode
-

-

‘n Gehegitimeerde moet:
4.2.6 sensitief wees om nie buite die terrein van
sylhaar professionehe bevoegdheid op te tree nie.
4.2.7 te ahie tye in die uitvoering van sylhaar
ampsphigte professionele en pastorale vertroulik
heid handhaaf.
4.2.8 hom/haar nie skuldig maak aan gedrag wat
die belydenis van die Ned Geref Kerk in gedrang
bring nie.
4.2.9 nie sonder die nodige toestemming van die
kerkraad of ‘n kommissie van die Sinode buite
kerkhike werk verrig en ook nie die perke van
sodanige toestemming oorskry nie.
Voorsteller: Ds J P Theron
Sekondarit: Dr J J E Koornhof
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AFSLUITING (Agenda pt 20.13)
Die versiag is daarmee afgehandel.
Die voorsitter sluit af deur te lees ult I Kor 3: 6, 9 11.
Ons kan nie ‘n ander fondament lê as Jesus Christus
nie. Ons hat in die afgelope dae op die fondament
Christus gebou. Laat ons dink aan wat die implikasie
sal wees daarvan dat ons ‘~a” gesê het vir Jesus
Christus.
-

El: BYKOMENDE VERSLAG: S~NODALE
FONDSEKOMM~SS~E
3. SAKE MET FINANSIëLE IMPUKASIES IN DIE
AGENDA VAN DIE SINODE
3.1

-

3.5.2.2 Kennis geneem
-

AANBEVEUNG Goedgekeur
-

Die Regskommissie oordeel dat die bogenoemde
saak nie ontvanklik is vir die Sinode nie, omdat dit
‘n nuwe saak is.
Herderlike Brief
Die Herderlike Brief word goedgekeur en opge
neem in die Handelinge. Afgevaardigdes word
versoek om dit onder die aandag van hul
gemeentes te bring.
Mosie van dank Goedgekeur
-

Die Sinode betuig sy hartlike dank en waar
dering teenoor die pers
in besonder Die
Burger en sy kerkverslaggeWer, dr Johan Retief
vir belangstelflng in en verslaggewing van die
werksaamhede van die Sinode.
Voorsteller: Ds André Strydom
Sekondant: S van Wyngaard
-

-

Mosie van meegevoel:
Die Sinode betoon sy opregte meegevoel met
die eggenote en gesin van ds Richard Black,
Hoof van die Durbanville Kinderhuis, wie
vanmiddag oorlede is na ‘n siekbed.
Geleentheid vir verootmoediging en skuldbely
denis
Die Voorsitter Iei die vergadering in ‘n geleentheid
van verootmoediging waarin die vergadering sy
skuld bely voor die Here oor die pad wat in die
verlede met apartheid geloop is en mense wat in
die proses seergekry en verontreg is. Dr NeD van
Wynberg gaan voor in gebed van skuldbelydenis.
Die assessor, dr C W Burger, bedank die voorsitter
vir die wyse waarop hy die vergadering gelei het.

Hy spreek die oortuiging uit dat ons goed gewerk en
groot besluite geneem het dit was belangrik en goed
dat oris indringend oor sake gepraat bet, soos:
kerkeenheid, voorlegging aan die WVK, die posisie
van proponente en Ieraars en Skrifgesag.
-

Die sitting was belangrik, aihoewel kort. Die Voorsitter
vra verskoning vir diegene wie tenagekom is met die
afhandeling van die stukke in die beperkte tyd. Hy
bedank die notulekommissie en skriba, ds C W Aiheit,
vir hulle gesindheid en werk asook die hulpskribas, die
assessor, dr Coenie Burger, die aktuarius, prof Pieter
Coertzen vir die korrektheid van die bantering van die
regsake, veral die appélle. Hy bedank ook aD die
verskillende kommissies, instansies en persone vir
hulle belangrike werk wat bygedra bet tot die goeie
verloop van die Sinode.
Hy groet die Sinode met ‘n seënbede en herinner die
Sinode aan Christus as fondament en God wat Iaat
groei.
Die vergadering sluit met die sing van Gesang 194:5
en gebed deur prop Karin van Schalkwyk.
Die Sinode verdaag om 18:30
GETEKEN
F M GAUM (MODERATOR)
C W ALHEIT (SKRIBA)
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El: BYKOMENDE VERSLAG: S~NODALE FONDSEKOMM~SS~E
*

1.
2.
3.
4.

~NHOUDSOPGAWE

BL

Reiskoste, Daggelde, Honoraria
Kerksentrum
Sake in agenda met finansiele implikasies
Pensioenfonclse

I
I
6
7

gemeente ingewillig het cm hul verpligtinge na te
kom.
1.3.3 Die Sinode ken aan St Stephen’s se ver
teenwoordigers die reg toe om aansoek te doen
om reis-en daggelde vir bywoning van die Sinode.
2. DIE SINODALE KERKSENTRUM (A2 plus bylaes)

I. REISKOSTE, DAGGELDE EN HONORARIA
(Al -23.4)

2.1 Behandeling
Prosedure

1.1 Uitbetaling van reiskoste en daggelde

Die SFK doen die volgende prosedure aan die hand
waarop die agendapunt deur die Sinode behandel kan
word:

Prosedure: Vir kennisname
Die Sinodale Fondsekommissie (SFK) het op die
volgende prosedure besluit vir die mees effektiewe
uitbetaling van else:
Die SFK-Iid van elke ring besorg die nodige eis
vorms aan elke gemeente.
Een (stel) eisvorm(s) per gemeente word ingevul en
terugbesorg aan die SFK-Iid vir kontrole en inhandi
ging by die SFK (Blok L Sitplek C97).
* Verkieslik word een tjek per afvaardiging vir die
gemeente uitgemaak vir verdeling en uitbetaling na
verdaging van die Sinode.
Individuele gevatle waar uitbetaling voor die verda
ging van die Sinode noodsaaklik is, sal deur die SFK
lid van elke ring hanteer word.
Geen bankgeriewe word in die Kerksentrum beskik
baar gestel nie.
*

*

*

*

1.2 Honoraria aan ampsdraers (RegL 9.4.6.4)
AANBEVEUNG
1.2.1 Die Sinode besluit om R35 per sittingsdag
toe te ken aan die lede van die moderatuur, die
assistentskribas en die lede van die notule

kommissie,
1.2.2 Die Sinode verwys die bepaling van hono

raria aan persone wat voor, tydens en na die
sitting dienste gelewer het, na die Kommissie van
Toesig en Kontrole, met die bykomende versoek
dat ‘n aanpassing in die jaarlikse honoraria van
ampsdraers (RegI. 9.4.6,4.2) in die nuwe boekjaar

oorweeg word.
1.3 Uitstaande
9.4.6.6.11)

eweredige

bydraes

(RegI.

van saak tydens Sinode:

2.1.1 Die Sinode behandel A2 plus bylaes
2.1.2 Die Sinode behandel die saak verder aan die
hand van hierdie verslag waarin die SFK oor die
volgende aspekte aanbevelings sal voorlê:
2.1.2.1 Verkoop van huidige Kerksentrum
Aanbeveling: Bekragtig verkoop in beginseh
2.1.2.2 Beplanning van alternatiewe Kerksentrum
Aanbevellng: Veiwys na KTK.
2.1.2.3 Tussentydse reëlings
Aanbeveling: Verwys na KTK in oorleg met betrokke
departemente.
2.1.2.4 Beplanning ten opsigte van begroting en
fondse
Aanbeveling: Wins slegs vir sInodale begroting en
verligting van eweredige bydraes.
2.1.2.5 Riglyne vir die toekoms
Aanbevellng: Kennisname van enkele beginsels.
2.1.2.6 Reeling van sinodesittings
AanbeveIing: Veiwys na KTK en Kommissie van Orde.
2.1.3 Die SFK en die SKDB het saam vergader op
1997-10-06 oor die ter sake dele van hierdie versiag.
2.2 Verkoop van huidige Kerksentrum (A2 7.2,
8.1 -8.3)
-

AANBEVELING

2.2.1 Optrede sedert 1997-06-30

1.3.1 Die Sinode neem kennis dat slegs die
gemeente St. Stephen’s geen reelings met die SFK
getref het insake eweredige bydraes wat sedert die
vorige boekjaar uitstaande is nie.
1.3.2 Intussen het die Ring bevestig dat die

2.2.1.1 Bemarking van Kerksentrum
Gevolge van vertraging:
Die bemarking van die Kerksentrum is aansienlik
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bemoeilik deurdat ‘n moontlike transaksie uitgestel
moes word tot met die buitengewone sinodesitting. Dit
het tot gevoig gehad:
dat enige werklike onderhandelings met 6 maande
vertraag is;
* dat ons gevang is met ‘n negatiewe eiendomsmark
na die mislukking van Kaapstad se Olimpiese bod;
* dat ‘n transaksie beding moet word in ‘n stadium dat
gerugte oor die verskuiwing van die Parlement
toeneem;
*
dat KTKISFK taamlik verlee was in onder
handelingsituasies, omdat be!angstellende kopers nie
goed kan verstaan waarom ons nie ‘n besluit kon
neem sonder om die Sinode te raadpleeg nie.
Die SFK bring dit onder die Sinode se aandag dat:
die kommissie nie vrede het met bogenoemde
vertragings nie;
die vertragings ons onderhandelingsposisie en
beplanningsmoontlikhede benadeel het.
*

-

-

Die kerk se prokureurs het vroeg in Augustus
advertensies teat plaas in die volgende publikasies:
Die Burger, Finansies en Tegniek, Financial Mail,
Business Day, Cape Times, The Argus. Navrae is na
De Kierk en Van Gend verwys, oak van instansies wat
wou onderhandel oor ‘n koopkontrak. Tender
dokumente is opgestel en besorg aan 11 van die 28
instansies wat navraag gedoen het. Die sluitings
datum vir tenders was 1997-09-25, maar daar is
kennis ontvang van ander aanbiedinge wat daarna
voorgelê sou word.
2.2.1.2 Tenders
2.2.1.2.1 Geen tenders is ontvang op 1997-09-25 om
12:00 nie. Die belangstelling van voornemende
kopers het opmerklik afgekoel nadat Kaapstad se
Olimpiese bad misluk het.
2.2.1.2.2 Die volgende instansies het daarna ook ver
soeke gerig om oor die aankoop van die Kerksentrum
te onderhandel:
Novdec ~nvestments:
ontwikkeling

*

*

Beplan gesarnentlike

E. Anstey: Aanbod van R6 050 000

Konsortium x 8: Beplan ontwikkeling van gebou in
Kantoorpark/verblyf vir ambassades

*

2.2.1.3 Onderhandetings
Vanaf 1997-09-25 is verdere onderhandelings gevoer
met Konsortium x 8 wat nog besig is met ondersoeke
en beplanning.
2.2.1.4 Verstag van prokureurs
Die Kerk se prokureurs het die volgende verslag oor
die stand van sake en moontlikhede opgestel:

“Ons vetwys na die verkoping van die sentrum en
meer spesifiek die uitkoms van die tenderprosedure.
Die verkoop van die sentrum by wyse van “n
tenderprosedure was volgens ons goed bernark deur
advertensieplasings in a! die plaaslike dagblaaie en in
(wee van die Sondagkoerante.
Dear was 28 navrae waaivan 10 tenderdokumente
geneem bet. By sluiting van die tenders bet ons een
tender ontvang asook ~wee skrywes van
ontwikkelaars wet samewerkingsooreenkomste wil
sluit.
Ons bet navrae ten opsigte van die redes vir die lae
tenders by die oorspronklike belangstellendes gedoen
wet ons onder andere die volgende meegedeel he(,
naamlik: van 1w! oorsese kliënte se sentiment teenoor
Suid-Afrika bet verander en dat dear nie nou
beleggings gedoen word nie, die moontlike
verskuiwing van die Parlement, onsekerheid wet
betref die sonering van die perseel asook van die
uitvoerbaarheidstudies teenoor die boukoste is
finansieel nie haalbaar nie. Verskeie persone was
geInteresseerd am die gebou te koop indien dear ~
terughuurooreenkoms met die Kerk gesluit kon word.
Dit sal ons aanbeveling wees am in die fig van die
voormelde redes die mark weer te ontleed en tesame
met die Kerk se professionele span na die moontlike
aanwendingsgeleenthede van die elendom in terme
van die munisipale soneringsvereistes te kyk.
Die moontlikheid om in samewerking met
voornemende goedgekeurde ontwikkelaars te werk
moet ook nie uitgesluit word nie solank die Kerk nie
ontwikkelaar is nie en dear behoorlike waarborge
ontvang word.”
2.2.1.5 Bevinding van SFK
2.2.1.5.1 Dit het reeds op die vergadering van 199709-19 vir KTK duidelik geword dat dit in die hg van die
omstandighede nie moonthik is om ‘n besluit oor die
verkoop van die Kerksentrum te laat saamval met
finale besluite oar ‘n nuwe Kerksentrum nie.
2.2.1.5.2 Dit is die aangewese weg om ‘n
beginselbesluit oar die verkoop of herontwikkehing van
die Kerksentrum op 1997-10-07 at te handel en dat
KTK daarna voortgaan met die verdere beplanning,
ondersoeke, onderhandehings en afhandeling van die
saak.
2.2.1.5.3 Die SFK beraam dat die buitengewone
sinodesitting ongeveer R650 000 sal kos, en wys
daarop dat hierdie uitgawe uit die lopende sinodale
begroting befonds sal moet word.
2.2.1.5.4 Die SFK het die gedeelte oor die verskillende
regsmenings in die agenda (1.10 tot 1.10.4 op bl 6 8)
aan adv N J Treurnichtvoorgelê vir sy kommentaar. ‘n
Aanvuhlende regsmening is van ham ontvang en word
aangeheg as Bylae A.
-
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Die SFK bly by sy standpunt dat die Sinode in
Reglement 25 aan die KTK die alleenbevoegdheid
toeken om roerende en onroerende goed te koop en
te verkoop, te huur en te verhuur.
Dit pas nie by die aard van ‘n sinodale vergadering dat
debatte gevoer word oor spesifleke sake wat deur ‘n
bevoegde kommissie afgehandel kan word nie.
2.2.1.5.5 Indien ondersoeke aandui dat ‘n tot&e
herontwikkeling van die Kerksentrum finansieel die
beste opsie is ten einde ‘n stygende begrotingslas op
gemeentes te voorkom, moet die moontlikheid
oorweeg word.

Dept. Jeugkantoor (3 persone)

Algemeen
Vergaderlokale/ouditorium
200
Ontvangsportaal
25
Dienskombuis(opwarm/opskep!opwas) 30
Ontspanningslokaal/sitkamer
40
Skoonmaker/spoelkamer
17
Elektriese L.S. kamer
10
Stoor (gloeilampe /seep /toiIetpapier)j~
Kombuis(e)
332
Diverse

72
2201

2.2.2 AANBEVEUNG
2.2.2.1 Die Sinode bekragtig die besluit van die
SFK dat die Kerksentrum teen die beste prys
verkoop word, en wel sonder enige beperkende
klousules; of indien dit op die ou end die mees
verantwoordelike opsie is, dat meer ekonorniese
aanwendingsmoontNkhede vir die Kerksentrum
ontwerp en uitgevoer word.
2.2.2.2 Die Sinode verwys die moontlike verkoop
van die Kerksentrum na die SFKIKTK om die saak
afte handel ooreenkomstig RegO. 25.
2.2.2.3 Die Sinode versoek SFKIKTK dat slegs ‘n
transaksie oorweeg en aanvaar word wat vir die
Kerk merkbare finansiële voordeel inhou.

107

168
276
45
40
0
62
10
30
463
SaaI+
2645

2.3.3 Kerksentrum: Moontlike Persele
2.3.3.1 Persele ondersoek
Die volgende persele is meer voNedig ondersoek en
relevante inligting versamel:
2.3.3.1.1 In Beilville (in oorleg met die Ring van
Beliville)
Blomtuin Erf 15452
NG Gemeente BeNville Erf 15687
-

-

2.3 Nuwe Kerksentrum
2.3.3.1.2
Pa row):

2,3.1 Sinodesaal (A2 4)
-

AANBEVEUNG

NG Gemeente Parow-Nuutbegin
NG Gemeente Parow-Oos

Die Sinode besluit dat ‘n eie sinodesaal vir
vergaderings van die Sinode in ‘n nuwe gebou nie
oorweeg word nie.
2.3.2 Kerksentrum: Behoeftebepaling (A2 5)
-

Sedert 1997-06-30 het die argitekte die volgende be
hoeftebepaling opgestel in oorleg met die verskillende
departementshoofde (PSD’s):
BENODIG BESET
M2
TANS
Dept: Moderamen (1 kantoor)

In Parow (in oorleg met die Ring van

14

14

Dept: Saakgelastigde (17 persone) 426

670

2.3.3.1.3 Kommersiële erwe
Enkele erwe in die omgewing van BeNville, Parow en
Durbanville. Die moontlikheid om ‘n bestaande gebou
te koop wat omskep kan word om in ons behoeftes te
voorsien, moet nog verder ondersoek word.
2.3.3.2 Persele aanbeveel
2.3.3.2.1 KTK het die volgende persele by die SFK
aanbeveel: (positiewe en negatiewe gegewens word
bygevoeg)
*(1.) Erf 15452, BeUville (3,4297 hektaar)

Dept: Getuieniskommissie
(5persone)

172

201

Dept. Vrouediens (3 persone)

94

140

Dept. Diens v Barmhartigheid
(13 persone)

321

290

Dept. Argief en Inhigting
(7 persone Grondvlak)

663

699

-

Eienaar: Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA (in
trust vir die SKDB)
Beskrywing: Hierdie erf is gelee aan die Blomtuin
woonbuurt en word aan 3 sye begrens deur strate, ni.
(Wes) Belmontstraat met woongeNed oorkant, Jessie
straat (Suid) met Beilville Hoërskool oorkant, La Haye
Iaan (Qos) met woongebied oorkant en Erf 21760
(Noord) met ‘n NG Kerkkompleks en Openbare Qop
Ruimte oorkant.
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Sonering: Die Algemene Woonsonering het reeds
venial maar kan heringestel word. Tans word dit
beskryf as “onbepaald”. Aanvanklike gesprekke met
die Stadsbeplanningafdehng van die Stad Beliville dui
aan dat die gedagte van ‘n kerkkantoorkompleks,
asook ‘n moontlike aftree oord / dienssentrum deur
hulle ondersteun sal word.
Voordele:
Vir alle praktiese doeleindes is die topografie gelyk
en die grondtoestande normaal en geskik vir fundering
van bouwerk.
Toeganklikheid is goed met die hoof toevoerroetes
waarskynlik die bekeride Cu Paarlweg via La Haye
laan of vanaf Durbanweg via Raglan/Jessiestrate.
Cu Paarlweg beskik ocr gerieflike openbare bus
vervoerdiens hoofsaaklik spitstye.
Erf is reeds in besit van die NGK en daar is dus geen
kostes ter sprake om die erfte bekom nie.
Soos bepaal in die Akkommodasiebehoeftelys sal
alleenlik ongeveer 8 000 m2 benut word, en kan die
balans (26 297 m2) benut word vir by ‘n aftree oord /
dienssentrum vir bejaardes deur die SKDB.
Funksionele wisselwerking met aanliggende kerk
sentrum van Beilville-Riebeeck en moontlike diens
sentrum van SKDB kan ‘n groot bate wees.
Stiklandperseel: herontwikkeling word beplan.
-

-

-

-

-

-

Dienssentrum geakkommodeer word.
Geriewe van die Dienssentrum (by. kombuis, eet en
vergaderlokale) kan ook deur die kerksentrum benut
word. Klankdigtheid mag ‘n probleem wees.
Perseel is naby hoofverkeerroetes en in Sentrale
Besigheidsdistrik in Beilville. Dit lê ook binne die be
oogde korridor gebied wat begrens word deur Durban
weg aan die weste en die toekornstige verlenging van
Modderdamweg aan die ooste. Toeganklikheid vanaf
NI gemaklik.
Perseel is binne stapafstand van winkels, banke en
poskantoor.
-

-

-

Nadele:
Perseel gelee in korttermyn lee groeisone, tans nie
‘n groeipunt nie. Gesprekke met Stadsraad dui aan
dat langtermyn verwagtinge in terme van groei en
beleggings goed is, veral vanweë die posisie in die
sogenaamde korridorgebied, wat geoormerk is vir
sake en hoerdigtheid woondoeleindes.
Eiendom moet aangekoop word, en twee geboue
moet gesloop word.
Daar rus ‘n verbandskuld op die Dienssentrum.
Koop van ekstra erf 7650 nodig

-

-

-

*(3) Erwe 4251 4253 Parow-Oos (±6 200 m2)
-

-

-

Nadele:
Die erf is in ‘n oorwegend residensiële area gelee,
sodat die kommersiële belangrikheid I waarde van ‘n
kantoorgebou moontlik minder sal wees. Daar is wel
suksesvolle voorbeelde van kantoorparkontwikkelings
in residensiële areas.
Toeganklikheid vanaf die hoofpaaie (by. Die NI en
R300) is nie direk nie.
Afstand van banke.

-

-

-

*(2) Erwe 7648 & 7649 BellviUe (3570 m2)
Eienaar: NGK Beilville Moedergemeente
Beskrywing: Erwe is gelee aan De Langestraat
(Suid), Hugenootstraat (Cos) en Pastoriestraat
(Noord) en die SKDB dienssentrum (Wes). Die kerk
gebou, kerkkantoor en pastorie word op die elendom
gehuisves.

Eienaar: NGK van Parow-Qos (Erf 4253)
Beskrywing: Erwe is geleë aan Tierbergweg (Qos)
Kitchenerstraat (Noord), Wallendorfstraat (\Nes) en
Williamstraat (Suid). Die kerkgebou word sentraal op
die erf 4253 gehuisves. Die kerksaal staan op aparte
perseel ten Noorde oorkant Kitchenerstraat. Erwe
4251 & 4252 waarop ‘n woonhuis staan, is geleë in
Noordwestelike hoek van Erf 4253.
Sonering: Tans is al die erwe gesoneer vir kerkdoel
eindes. Hersonering na algemene sakesonering 3 (vir
kantoorgebruik) is nodig. Dit is in akkoord met die
Stadsraad se soneringskema, wat kantoor gebruik
voorsien vir beide kante van Tierbergweg tot en met
Kitchenerstraat.
Voordele:
Bestaande kerkgebou baie ruim met plat vloere
sodat voIle argief (663 m2) binne ingeruim kan word.
Eu met saal hoef nie aangekoop te word nie, of kan
‘n aparte transaksie wees.
Perseel is aan hoofroete (Tierbergweg) gelee wat via
Frans Conradielaan met die NI verbind is.
Aihoewel perseel aan residensiële areas en skool
grens, vind sake-ontwikkelings oorkant Tierbergweg
plaas wat deurloop na die Sanlamsentrum aan
Voortrekkerweg.

-

-

Sonering: Gesoneer vir enkelwoondoeleindes met
spesiale vergunning vir kerkgebou. Hersonering na
kantoorparksone benodig wat in akkoord is met die
Stadsraad se soneringskema.
Voordele:
Bestaande kerkgebou kan ingerig word met
verbouings vir die kluisgedeelte (450 m2) van die
argief.
Sekere kantore in die Dienssentrum is onderbenut.
Met verskuiwirigs kan byvoorbeeld 1/3 van die SKDB
(320 m2) in die huis-anneksgedeelte van die

-

-

-

-

Nadele:
Nuwe gebou plasing front Oos I Wes wat nie ideaal
is vir ‘n kantoorgebou se oriëntasie nie. Indien gebou
Noord I Suid front, sal dit lei tot ‘n duurder plan uitleg.

-
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Perseel van kerk en 2 persele aan Noordwestelike
hoek moat verkieslik aangekoop word en huis gesloop
word.
Kerkgebou te groot vir argief: sal afgeskort moet
word met die oog op lugreëling.
Samewerking met die SKDB ten opsigte van
beplanning is nie ‘n moontlikheid nie.

*2 Koste vergelykings tussen persele
Geboukoste
Grondkoste

-

-

*(4) KommersiëJe erwe
Ondersoek moet nog gedoen word na die beskik
baarheid van bestaande geboue wat teen lae koste
omskep kan word om in die Sinode se behoeftes te
voorsien. Die moontlikheid bestaan ook dat ‘n
Konsorlium die huidige sentrum ontwikkel/verkoop en
as deel van die projek of transaksie ‘n alternatiewe
sentrum oprig.
2.3.3.3 Die SKDB se beplanning ten opsigte van die
persele waarby hulle ‘n belang het word deurentyd
deur die SFK in gedagte gehou. Die eventuele
bevinding sal deur die SFK oorweeg word in oorleg
met die SKDB wanneer beplanning van ‘n alternatiewe
Kerksentrum ‘n werklikheid word, en die SKDB by die
transaksie belang het.
2.3.3.4 Bepaling van aankoopprys
Dit is onmoontlik om met enige instansie oor ‘n
aankoopprys te onderhandel voordat:
die bedrag wat vir die huidige Kerksentrum ontvang
word, bekend is.
*
alle ondersoeke en onderhandelings verder
gevorder het.
*

2.3,3.5 Beplanning en kosteberekening
Op grond van die huidige inligting is die volgende
kosteberekening deur bourekenaar Schalk Burger
gedoen; gebaseer op verwagte kostes in 1998:
*1. Die vergelykings van die verskillende persele is
soos voig:
BLOMTUI N MOEDERGEM. PARcW-OOS
BELLV1LLE BELLVILLE
PAROW
Erf grootte
Beraarnde
Markw. P/rn2
Slopings
Toegang tot Ni & N2
Toegang tot stasie
Aig. Publieke
Parkering
Kapitale groei
potensiaal
Beskikbaarheid
van persele ~
Toekornstige
uitbreidings
potensiaal

8000m2

3570 rn2

6200 rn2

R125
Geen
Redehk
Goed

R400
2 Huise
Goed
Goed

R200
1 Huis
Goed
Redelik

Goed

Goed

Goed

Redelik

Uitstekend

Redelik

3/98

3/98

3/98

Goed

Goed

Goed

BTW(I4%)
Totale kostes

R7 800 000
RI 000000
R8 800000
RI 230000
Ri 0,030,00

R7 135000
RI 500000
R8 635 000
RI 210000
R9,845,000

R7 360000
RI 500000
R8 860 000
RI 240000
RIO 100,00

*3 Kommentaar:
*3.1 Uit ‘n belegging en groei oogpunt is die toekoms
van die Moedergemeente Beilville perseel ‘n baie
beter opsie aangesien dit in die Middestad van BeNville
gelee is wat in die toekoms altyd ‘n aantrekking vir
voornemende kopers behoort te wees.
*3.2 Die bestaande kerkgebou sal ook goedkoper
omskep kan word vir die argief as in die geval van die
Parow-Oos kerkgebou. Heelwat meer verbouings sal
in die Parow-Oos kerkgebou gedoen moet word
alhoewel daar ander ruimtes beskikbaar sal wees.
*3•3 Die Parow en Blomtuin persele is oop en meer
toeganklik as die van Beliville en die potensiaal om die
parkering uit te brei later van tyd is baie beter.
*34 In die kerkgebou van die moedergemeente word
die Argief geakkommodeer en ‘n derde van die SKDB
karitore word in die bestaande dienssentrum
gehuisves.
*35 Die Parow-Oos kerkgebou huisves beide die kluis
en die kantore van die argief.
*3.6 Die aankoop van privaat erf no. 7650 langs die
kerkgebou van die Bellville Moedergemeente word
aanbeveel.
*4 Die beraming maak nie voorsiening vir die
volgende nie:
*4.1 Finansieringskostes
*4.2 Meublement
*43 Massa dienste.
*5 Werklike beplanning kan eers gedoen word
wanneer ‘n begrotingsbeplanning deur die SFK
opgestel kan word.
2.3.3.6 AANBEVELING
2.3.3.6.1 Die Sinode neem kennis dat die SFK aan
verskeie persele aandag skenk met die oog op die
bou van ‘n Kerksentrum:
2.3.3.6.2 Die Sinode oordeel dat verdere onder
soeke en onderhandelinge nodig is voordat enige
besluit geneem kan word.
2.3.3.6.3 Die Sinode dra dit aan SFK!KTK op om:
2.3.3.6.3.1 die nodige beplanning te doen en
onderhandelinge te voer ten opsigte van ‘n nuwe
Kerksentrum.
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2.3.3.6.3.2 oor~eg te pieeg met afle kommissies en
instansies wat by die saak betrokke is.

2.7.2 Die Sinode skrap die volgende woorde in
Bep. 34.1:

2.3.3.6.3.3 die gegewens, rig~yne en motiverings
wat voor die Sinode gedien het, in gedagte te hou.

“Teen die h&fte van Oktober”,
“en wel in Kaapstad”

2.3.3.6.3.4 voort te gaan met die beplanning en
oprigting van ‘n nuwe Kerksentrum wanneer die
tyd vo~gens die oorde& van die SFKIKTK geskik is.

3. SAKE MET FINANSIëLE IMPUKASIES IN DIE
AGENDA VAN DIE SINODE

2.4 Tussentydse reëflngs (A2 7.5)
-

AANBEVEUNG

In die hg van Bep. 35.11.3.4 het die SFK aandag
gegee aan die volgende sake met finansiëhe implika
sies wat in die agenda van die Sinode voorkom:

Die Sinode versoek KTK om betyds reeHngs te tref
om tydelik aftematiewe argief- en kantoorruimte te
huur, indien die huidige Rerksentrum ontruim
moet word voordat nuwe kantore gereed is. Die
reellngs word getref na oorieg met die betrokke
departementshoofde.

3.1 Samestelling van Sinodale Vergadering

2.5 Begroting en Fondse (A2 7.6)

3.1.1.1 Die Sinode het soos vohg besluit (Sinode
1995 H114)

-

AANBEVEUNG

3.1.1 Die SFK het nie kommentaar gelewer tydens die
1995-Sinode oor die samestelling van die Sinode nie.
Die koste-aspek van die grootte van die Sinodale
vergadering is dus nie beredeneer nie.

“1.3.1 Amendement Goedgekeur
-

Die Sinode versoek die SFK om die uiteindellke
“wins” op die Kerksentrum se vervanging, so te
bestuur dat die druk van die sinodaie begroting op
gemeentes aDgaande verHg word.

Die sinode besluit dat alle Ieraars en ~i gelyke aantai
kerkraadslede op koste van die sinode na sittings
afgevaardig word. (J H Mostert en K Delport)

2.6 Rig~yne vir die toekoms

1.4 AANBEVEL1NG Goedgekeur

AANBEVEUNG

Die sinode dra dit aan die Kommissie van Orde opom
die nuwe wyse van afvaardiging te implementeer en
aan die Kommissie vir Toesig en Kontrole om na
wyses van kostebesparing te soek. Hulle kry volmag
om dit reeds by die eerskomende sinodesitting toe te
pas.”

Die Sinode bevestig dat toekomstige benutting en
bep~anning ten opsigte van ‘n nuwe Kerksentrum
geskied in die Hg van die v&gende faktore:
veranderende omstandighede
moontHke stappe ten opsigte van eenwording
tussen die kerke in die NG Kerkfamihe
* demografiese en ekonomiese omstandighede in
die bnd en die NG Kerk.
* administratiewe behoeftes
* veranderinge ten opsigte van ander geboue in
besit van die Sinode

-

*

*

2.7 Reeling van sinodesittings (A2 -4)
AANBEVELING
2.7.1 ~ndien die Kerksentrum nie meer beskikbaar
is nie, dra die Sinode dit aan KTK op om in oorleg
met die Kommissie van Orde, betyds die nodige
bepbnning te doen ten opsigte van die tyd en p~ek
van die volgende vergadering van die Sinode.
Die vo~gende aspekte kan in gedagte gehou word:
*
*
*

Koste van vergadering
Beskikbaarheid van lokale en verblyf
Grootte van vergadering

3.1.1.2 Die opdrag aan die SFK (KTK) om na wyses
van kostebesparing te soek, is nie so eenvoudig nie en
kon in elk geval nie uitgevoer word ten opsigte van die
buitengewone sinodesitting wat op kort kennisgewing
gereel is nie.
Afgevaardigdes is versoek om met die minimum getal
voertuie per gemeente die vergadering by te woon ten
einde te bespaar op reiskoste.
3.1.1.3 Die totale koste van die 1995 Sinode met 670
afgevaardigdes het R528 000 bedra waarvan reis- en
verblyfkoste R487 200 was. Die besluit oor die
samestelling het die afgevaardigdes waarvoor voor
siening gemaak moet word, vermeerder na 932. Na
verwagting sal die buitengewone sinodesitting nage
noeg R650 000 kos, wat byna 7 % uitmaak van die
eweredige bydraes wat in die huidige boekjaar van
gemeentes gevra word.
3.1.1.4 Dit is vir die SFK ‘n vraag of:
ditverstandig is om die samestelling van die Sinode
te vergroot op dieselfde tydstip dat ander streek
*
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sinodes verklein word met die oog op kostebesparing
en effektiwiteit.
*
gemeentes se finansiële bydravermoe oorweeg is
toe die besluit tot vergroting geneem is.
* die Sinode sodanige vergaderkoste in die toekoms
sal kan bekostig.
*
vergaderkoste bespaar kan word sonder dat
afgevaardigdes self die prys daarvoor betaai.
* ‘n kieiner vergadering wat tweejaariiks vergader uit
‘n bestuursoogpunt nie baie meer effektief is in die
veranderende tye waarin ons leef nie.

die finansieie impiikasies wei aandag ontvang
finansiëie probieme nie op die ou end ‘n onoor
komelike struikeibiok blyk te wees nie.

*
*

4. PENSiOENFONDSE
Die SFK bring die voigende veranderings ten opsigte
van die twee Pensioenfondse van die NG Kerk in SA
onder die aandag van die Sinode:
4.1 Belegging van Pensioenfondse

3.1.5 AANBEVEUNG
Die Sinode besluit dat:
3.1.5.1 die SRK en KTK onder leiding van die
Moderamen besin oor die samesteiiing van die
Sinode in die toekoms
3.1.5.2 die Sinode van 1999 met die oog op koste
effektiwiteit verkieshk saamgestel word:
3.1.5.2.1 deur ‘n maksimum van 2 leraars saam
met ‘n gelyke getal ouderiingeldiakens per
gemeente
of
3.1.5.2.2
een ieraar per gemeente en waar daar meer as
een leraar is die helfte van die getai van die totale
hoeveelheid ieraars ( afgerond tot die kieinste
getal)
‘n gelyke hoeveeiheid ouderlingldiaken
afgevaardigdes
-

Die beieggings van ai die fondse in die Pensioen
fondse is gedurende Julie oorgedra aan 3 fonds
bestuurders. Die Beleggingskommissie monitor die
prestasie en versiae van die onderskeie fonds
bestuurders en doen versiag aan die trustees.
4.2 Verandering in Amptenare Pensioenfonds
Die Amptenare Pensioenfonds is tans besig met die
nodige stappe om teen 1998-04-01 te verdeel in:
*
*
*

die bestaande vaste voordeel Pensioenfonds
‘n vaste bydrae Pensioenfonds
‘n vaste bydrae Voorsorgfonds

Namens die SFK
Ds J A Groenewaid
DsCWAiheit

3.2 Kommunikasie-oudit (A3.5)
3.2.1 Die SFK is nie bewus van die voile omvang van
die koste van die ondersoekloudit of eventuele imple
mentering nie. Die koste van die kommunikasie-oudit
kan gedra word deur die Sinode se Rekenaarreserwe.
3.3 Koste van Appèlsake
3.3.1 inligting ten opsigte van Regi 23.1.11.3 sal,
indien nodig, ter vergadering voorsien word.
3.3.2 Die SFK wys die Sinode daarop dat Sinodaie
uitgawes aan regskoste die afgeiope jaar drasties
teogeneem het. Ringskribas is per omsendbrief
versoek om nie sonder raadpleging met die SRK of
Saakgeiastigde regskoste op rekening van die Ring of
Sinode aan te gaan nie.
3.4 Versorging van Predikante (A5 4.5.1 ens.)
-

Die SFK beskik nie oor inhigting om die bedrae wat
voorsien of begroot moet word, te bereken nie.
3.5 Kerkeenheid
Die SFK bring dit onder die Sinode se aandag dat die
gesprekke oor kerkeenheid ook finansiëie impiikasies
het. Ons wil graag die versekering ontvang dat:
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BYLAE A by ver&ag El

AANVULLENDE REGSMEMNG
1. Ek hettevore opversoek ‘n kort regsmening gegee
omtrent die bevoegdheid van die Kommissie van
Toesig en Kontrole (“KTK”) om te besluit oor die
verkoop van die NG Kerksentrum gelee te Kaapstad.
Ek is nou verwys na paragrawe 1.10.3.2 en 1.10.3.3
van ‘n verslag van die Sinode Fondsekommissie (“SF”)
wat reeds vóOr my mening tot stand gekom het en
waarin ‘n teenoorgestelde standpunt gestel en gemoti
veer word. In die hg van wat daarin aangevoer word,
is ek versoek om weer te besin oor my standpunt van
vroeër.

Dat sO ‘n konstruksie op die bewoording van RegI. 25
onhoudbaar is, benodig klaarblykhik geen motivering
nie.

2. By heroorweging is ek tevrede dat die aanvanklike
sienswyse korrek is en dat die slotsom waarna daar in
die tersaaklike paragrawe van die versiag van die SF
verwys word, verkeerd is vanweë verskeie foutiewe
aannames wat gemaak word in die motivering
daarvari.

En verder:

3.2.3 Onder die opskrif “Gevolgtrekking”VerSkYn die
vohgende:
“Aangesien die Kerksentrum
vir die gemeentes
van groot belang is, sou dit ~ om die
Sinode as opdraggewer/priflSiPaal ‘n finale besluit
te laat neem
(My beklemtoning)
....

....“

“Daar is gemeenregtelik, die uitgang~p~Jnt dat dit

altyd die onuitgesproke wens van die opdraggewer
is dat waar daar twyfel bestaan die opdraggewer
...

die geleentheid moet he om self ‘n finale
beslissingsreg uit te oefen.
(My beklomtoning)
...“

3. Ek Hg kortliks my standpunt hieromtrent toe:
3.1 Die NG Kerk is ‘n vrywillige vereniging met die
Kerkorde as die skriftelike ooreengekome kontrak wat
onderling bindend is en wat vertolk moet word volgens
die gewone beginsels wat op kontrakte van toepassing
is.
Du Preez v NG Gemeente De Deur 1994 (2) SA 191
(IN) te 194 H tot 195 A en die gesag daar versamel
3.2 In paragraaf 1.10.3.2 van die SF se voormelde
versiag word daar, met verwysing na die relevante
kerkordelike bepalings, sekere “Implikasies” uitgespel
waaronder die volgende:
“Alhoewel die KTK ‘n alleenbevoegdheid (met
kwalifikasie) het om námens die Sinode prakties
op te tree en onroerende eiendom te koop en
verkoop, word aanvaar dat die KTK ~JiysL~n
dekkende besluit soek vir die
ultoefening van
sy
bevoegdheid
(My beklemtoning).
...~“

3.2.1 Die ve~wysing na “‘n dekkende besluit” het nie
sy oorsprong in enige verbandhoudende kerkordehike
(kontraktuele) bepaling nie. Inteendeel, Reglement 25
gee aan die KTK uitdruklik alleenbevoegdheid om self
verkrygings- en vervreemdingshandelinge te verrig.
Indien enige gesagshiggaam in die kerk “aanvaar” dat
die KTK shegs op grond van “dekkende besluite”
funksioneer, is die standpunt sonder ‘n juridiese
grondslag en in stryd met RegI. 25.
3.2.2 Voorts impliseer die beskouing dat die KTK sy
funksies ooreenkomstig “dekkende besluite” uitvoer,
dat daardie kommissie geen outonome bestaansreg
het nie. So ‘n beskouing beperk die KTK tot ‘n blote
geleibuis tussen die nemer(s) van die dekkende
besluit(e) en die saakgelastigde wat ooreenkomstig
RegI. 25.2.1 belas word met uitvoeringshandehinge.

Ek is nie versoek om my oor die “wysheid” van die
werkswyse waarna in die eerste aanhaling verwys
word uit te Iaat nie en Iaat dit daar. Die “gemeen
regtelike uitgangspunt” waarna in die tweede
aanhahing verwys word, bestaan nie en is in elk geval
niê te rym met die voorskrifte van die Kerkorde (Regi.
25) wat aan die funksionaris (KTK) uitdruklike
bevoegdhede opdra nie.
3.2.4 Uit die voorgaande behoort dit duidelik te wees
dat die “slotsom” waartoe uiteindelik geraak word,
(naamlik “dat die bevoegdheid en finale besils
singsreg deur dIe volgende Sinode uitgeoefen
moet word’) verkeerd en sonder enige regsgrondslag
is.
4. Paragraaf 1.10.3.3 van die versiag van die SF
staan bloot aan dieselfde kritiek.
4.1 As vertrekpunt word die KTK se bevoegdhede
daarin beskryf as een van beheer en beskik “in die
sin van bestuur en orden” en as ‘n “kontrole
funksie” tesame met die verantwoordelikheid om
“registrasieprosesSe te hanteer”.
Hierdie inperking van die KTK se bevoegdhede is
ooglopend in stryd met die uitdrukhike (wye) bevoegd
hede wat in RegI. 25.3 ulteengesit word. Om die KTK
se funksionering tot ‘n “kontrolefunksie” of die
hantering van registrasieproseSSe te verskraal is om
die Reglement so uit te he dat die KTK eintlik geen
magte het wat wyer is as die van die saakgelastigde
nie.
4.2 Dit is voorts heeltemal onjuis om aan te voer dat
ander kommissies sogenaamde “beskikkings
bevoegdheid” het en dat die KTK as’t ware net hulle
handehinge uitvoer. Enige sodanige kommissie wat ‘n
“beskikkingsbevoegdheid” ultoefen se optrede is
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ultra vires die bepalings van RegI. 25.
4.3 Dit is eweneens onjuis om aan te voer dat RegI. 25
gerig is op “algemene sake’~ dat die verkoop van die
kerksentrum daarvan te onderskei is en dan die
gevolgtrekking te maak dat die “finale beskikkings~
bevoegdheid” in die geval van die Kerksentrum by die
Sinode Iê. Die tref van sO ‘n onderskeid het geen
grondsiag in RegI. 25 nie en kom vir my gekunsteld
voor ten einde by die “gevolgtrekking” uit te kom wat
uiteindelik in daardie paragraaf gemaak word, naamlik
dat die “Sinode
in die hg van die gebrek aan
volmag self ‘n finale besluit oor die Kerksentrum”
behoort te neem. Die verwysing na ‘n “gebrek aan
volmag” is moellik om te begryp aangesien RegI. 25
die enigste kenbron vir die KTK se magte is en die
bevoegdheid om oor eiendom (dus ook die kerk
sentrum) te beskik op ondubbelsinnige wyse skep.
Hierdie bevoegdheid is nêrens in die stukke wat aan
my voorgelê is deur die Sinode ontneem of ingeperk
nie ~seIfs al sou die Sinode teoreties oor sO ‘ri
ontnemingsbevoegdheid beskik).
j...

5. Ek volstaan gevoiglik met my aanvanklike siens
wyse en adviseer dienooreenkomstig.
ADVOKAAT N J TREURMCHT
22 SEPTEMBER 1997

~
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E.2.1 BYKOMENDE VERSLAG MODERAMEN: KERKEENHE~D (Agenda b~ 23 punt 1.6)
1. DDE JONGSTE STAND VAN SAKE
1.1 Op Algemene Sinodale viak hat die gesprekke oor
eenheidNereniging in die geledere van die
NG Kerkfamilie die afgelope paar jaar meermale
terugslae beleef. Die skrywe verlede jaar van die
Algemene Sinodale Kommissie van die Verenigende
Geref Kerk aan die Algemene Sinodale Kommissie
van die Ned Geref Kerk waarin die onvoorwaardelike
aanvaarding van die Belydenis van Belhar as ononder
handelbare vereiste vir die voortgang van die een
heidsgesprek gestel is, het die gesprek maande Dank
tot stilstand laat korn. Die interne spanning in die
VGK-geledere oor die NG Kerk in Afrika-sinodes van
Phororo en Vrystaat wat nie deel van die VGK wou
word nie dit het gelei tot ‘n hofsaak en ‘n appèlsaak
waarvan die uitspraak eers vroeg aanstaande jaar
verwag word hat sake ook nie makliker gemaak nie.
-

-

1.2 Die Algemene Sinode van die VGK het in April
1997 die deur vir voortgesette gesprekke weer oop
gemaak deur te besluit om aan sy ASK en Dagbestuur
volmag te gee “om die proses van kerkeenheid as ‘n
saak van dringendheid voort te sit en deurgaans te
beoordeel in die Dig van die eise van elke moment en
konteks.” Die VGK-sinode hat gevra dat
“gespreksvoering in elk geval voor die volgende
Algemene Sinode (van die VGK) ‘n konkrete resultaat
moet lewer waaroor by die volgende Algemene
Sinode van die VGK ‘n besluit geneem sal word.”
1.3 Die ASKINGK hat met waardering kennis geneem
van die felt dat die deur vir gèsprekvoering oop bly, en
hat aan sy Dagbestuur opdrag gegee om so gou as
moontlik met die Dagbestuur van die ASKNGK te
skakel. Dit hat in Junie 1997 gebeur waartydens die
twee dagbesture besluit hat om so gou doenlik die
eenheidsgesprek oor drie pertinente sake aan die
gang te kry: die model van ‘n verenigde kerk, die
belydenisgrondslag daarvan, en die naam van so ‘n
kerk. Die gesprek oor hierdie drie sake word op
17 November voortgesit (die Reformed Church in
Africa sat dan ook teenwoordig wees).
1.4 Die ASKINGK hat intussen vir die ASKNGK gevra
om skriftelik aan die Ned Geref Kerk te bevestig wet
die imptikasies van ‘n moontlike aanvaarding van die
Belydenis van Belhar ten opsigte van die status
confessionis sal wees. Met ander woorde, beteken dit
‘n erkenning deur die Ned Geref Kerk, soos wat
NG Sendingkerk-sinodebeslUite in die verlede te
kenne gegee hat (vgi Handelinge van die
NG Sendingkerk-sinode 1982, bI 604 en 706) dat die
Ned Geref Kerk horn in ‘n stadium aan kettery en
afgodery skuldig gemaak het?
1.5 Die ASK! NGK het ook besluit om teen die einde
van Oktober 1997 self ‘n “bosberaad” te hou ten
einde
-

*

die hoogste mate van konsensus te soak oor die

ASK se roeping en verantwoordelikheid ten opsigte
van die proses van kerkvereniging;
* ‘n strategie te bepaal vir die gesprek met die VGK,
die RCA en die oorblywende gemeentes van die
NGKA;
*
‘n strategie te bepaal vir die ASK se verant
woordelikheid om die Ned Geref Kerk se sinodes en
gemeentes in die verband te lei.
Verteenwoordigers van die ander lade van die NG
Kerkfamilie sat genooi word om ‘n deal van die
bosberaad byte woon.
1.6 Tydens genoemde bosberaad sal ‘n brosjure,
“Sodat almal een ken wees ...2”, gefinaiiseer word vir
verspreiding in die Ned Geref Kerk. Die Belydenis van
Beihar sal daarvan die spilpunt wees en aan die einde
daarvan sat direkte vrae gestel word waarop
kerkrade/ringe/SiflOdeS kan reageer.
2. UDTVOERING VAN DIE BESLUITE WAT DIE WES
KAAPSE SINODE IN 1995 OOR KERKEENHEID
GENEEM HET
2.1 Die Sinode van die Ned Geref Kerk in SA (Wes
Kaap) hat in 1995 omvattende en rigtinggewende
besluite oor eenheid in die NG Kerkfamilie geneem
(vgl Handelinge, bI H205 H208).
-

2,2 As die proses in die rigting van kerkvereniging
bin nekort op algemene sinodale vlak wear gang kry,
sal hierdie besluite (of aanbeveiings) voile aandag
geniet.
2.3 in ons ele sinodale gebied is aandag gegee aan
die uitvoering van ons Sinode se aanbevelings oor
kerkeenheid wat deur ons hanteer kan word. Veral
vanweë die gemelde haakpiekke op aigemene
sinodale viak, is vordering op sinodale, rings- en
gemeenteviak egter aan bande gelê. Hier moet
gemeid word dat, terwyl daar nog tekens van geesdrif
vir hierdie saak in ons sinodale gebied is, die trae gang
van sake by sommige kwynende belangsteliing tot
gevoig het. Dear is ook plek-plek bedenkinge oor die
nodigheid en wenstikheid van eenwording. Berigte is
ook ontvang van gemeentes wat op plaaslike viak in
verskillende aktiwiteite uitdrukking gee aan die eenheid
van die Kerk van Jesus Christus.
2.4 Realisme bring mee dat ‘n mens moat toegee dat
dit onwaarskynlik is dat die Sinode se visie: “Een teen
die jaar 2000 sodat die wéreld kan gb”, verwerklik
sal ken word. in die kerk hoef ‘n mans gelukkig nie
aityd realisties te wees nie, maar dit sou onverstandig
wees om nie met werklikhede rekening te hou nie.
-

3. MOONTLIKE U1TWEE
3.1 Een van die neteligste sake in verband met
kerkvereniging waaroor duideiikheid gekry moet word,
is die posisie van die Belydenis van Belhar in ‘n te
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stigte nuwe kerkverband. Die ASK het besluit dat die
belydenisskrif binnekort deeglik in die Ned Geref Kerk
bekend gestel moet word (vgl 1.6). Die verskillende
sinodes het egter nagenoeg almal al wel aandag aan
die Belydenis van Belhar gegee. Nie een van hulle het
besluitlaanbeveel dat die belydenisskrif deur die Ned
Geref Kerk as belydenis aanvaar moet word nie, en ‘n
paar het definitief daartéén standpunt ingeneem. Die
kans dat hierdie belydenissktifsoos hy nou daar staan,
binnekort met ‘n tweederde-meerderheid deur die
verskillende sinodes van die Ned Geref Kerk as
belydenis aanvaar sal word (soos vir belydeniswysiging
bepaal word Kerkorde Artikel 44.1) kan nie as baie
goed beskou word nie.
-

die beginsels waarop die Belydenis van Belhar
gebaseer is (synde kerkeenheid, geregtigheid en
versoening) uiteraard vir hulle “ononderhandelbaar” is,
deur hulle oorweging gegee moet word aan die
moontlikheid dat die VGK, die NGK en die RCA met
genoemde beginsels as uitgangspunt en die Belydenis
van Belhar as riglyn, gesamentlik ‘n nuwe belydenis
skrif opstel waarmee alma! hulle kan identifiseer en
wat eenheid daadwerklik sal bevorder.
3.5.1 AANBEVEUNG
Die Sinode versoek die Gesamentlike Onder
handelingskommissie om kennis te neem van die
Sinode se standpunt in 3.1 3.5.
-

3.2 Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk het
wel al in 1990 besluit dat die Belydenis van Beihar op
sigself genorne nie met die Drie Formuliere van
Eenheid in stryd is nie (Handelinge van die Algemene
Sinode van 1990, bl 29, 707). Qor die Bybelse
beginsels waarop die Belydenis van Beihar gebaseer
is kerkeenheid, geregligheid en versoening bestaan
daar klaarblyklik groot eenstemmigheid, maar oor
bepaalde formuleringe is daar tog bedenkinge. Die
ontstaangeskiedenis van Beihar, die politieke misbruik
daarvan deur sommige, en die vraag of dit voldoen
aan a! die vereistes wat aan ‘n gereformeerde
belydenisskrif gestel moat word, is van die ander
probleme wat in die weg staan van ‘n algemene en
hartlike aanvaarding van die Belydenis van Beihar in
en deur die Ned Geref Kerk.
-

-

3.6 Indien dit blyk dat daar nog heetwat struikelblokke
in die weg lê van vereniging tussen die NGK, die VGK
en die RCA en sodanige vereniging nie binnekort sal
kan plaasvind nie, kan dit oorweeg word dat die NGK
en die RCA (die Reformed Church in Africa) dadelik
verenig, aangesien daar in werklikheid niks is wat in
die wag staan van ‘n vereniging tussen die twee kerke
nie. So ‘n spoedige vereniging sal toon dat kerkeen
heid inderdaad die kerke se ems is (soos die
vereniging van die NG Sendingkerk en die NG Kerk in
Afrika in hulle geval ‘n taken daarvan was). Die
vereniging tussen die NGK en die RCA sal as ‘n
positiewe stap in die verenigende proses in die
NG Kerkfamilie gesien kan word.
3.6.1 AANBEVELING

3.3 Die Sinode het in 1995 soos voig besluit:
(Handelinge 1995 H51)
3.3.1 In die llg van sy geskiedenis en versoenende
eenheidsoeke vereenseiwig hierdie Sinode horn
weereens met die inhoud van die Bethar-Belydenis
soos wat dit in die Suid-Afrikaanse situasie ontstaan
het, en doen aan die hand dat die Gesamentlike
Onderhandelingskommissie groter duidelikheid oor die
moontlike konfessionéle status van die Beihar
Belydenis in die beoogde nuwe kerkverband sal
verkry.
3.3.2 Die Sinode besluit dat nóg die skroom van
sommige in die Ned Geref Kerk in SA oor die Beihar
Belydenis, nóg die aandrang van diegene in die VGK
dat dit ten alle koste vooiwaarde moet wees vir
kerkverenig!ng, die samewerking om een kerkverband
daar te stel, in die wag moat staan.
3.4 Ons oordeel dat die drie beginsels waarop die
Belydenis van Beihar gegrond is, wesenlike sake is vir
die toekoms van die Kerk. Daarom word kerkrade en
gemeentes opgeroep om onverwyld indringende
aandag te gee aan “Sodat alma! een kan wees ....2,
wanneer dit deur die ASK beskikbaar gestel word.
3,5 lndien dit blyk dat die Belydenis van Beihar in sy
huidige vorm onaanvaarbaar is vir die Ned Geref Kerk,
en die kerkverenigingsproses daardeur bedreig word
kan dit ‘n uitweg wees om vir die VGK te vra dat, terwyl

-

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die
moontlikheid van vereniging met die RCA te
oorweeg.
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E,2.2 BYKOMENDE VERSLAG
KOMMDSS~E

MODERAMEN: WAARHE~DS~EN-VERSOEN~NGS
regverdigheid toegepas word, kan dit Bybels verant
woord word”, sonder dat met genoeg ems vasgestel is
of die beleid in die praktyk enigsins aan die gestelde
norme van liefde en regverdigheid voldoen.

E2.2.1 AANBEVEUNG:
Die Sinode keur die volgende verklaring goed:
1. “DIE VERHAAL VAN DIE NED GEREF KERK SE
REIS MET APARTHEID 1960 1994”
-

-

1.1 Die Sinode neem kennis van bogenoemde
publikasie soos opgestel in opdrag van die Algemene
Sinodale Kommissie.
1.2 Die Sinode onderskryf die 26 Stellings wat in
Reis met apaitheid gernaak word (bI 72-76), naamlik:

1.2.6 Waar die Ned Geref Kerk in n sekere sin
aanvanklik die toon aangegee het met die vestiging
van die apartheidsidee, het die Nasionale Party dit
mettertyd as politieke beleid aanvaar. Omdat die
lidmate van die een in bale gevalle die lede van die
ander was, het •n wisselwerking tussen kerk en
party/owerheid ontstaan wat verstaanbaar is, maar
meegebring het dat die kerk nie altyd die wenslike
kritiese afstand ten opsigte van die owerheid
gehandhaaf het nie.

1.2.1 Die insig waartoe die Ned Geref Kerk gekom het
dat “die kerk nie politieke modelle aan die owerheid
mag voorskryf nie, rnaar kragtens sy profetiese funksie
(moet) voortgaan om elke bestaande en voorgestelde
politieke model aan die Bybelse beginsels en norme
te toets” (Kerk en Samelewing 1990, par 275), was die
gevolg van jarelange worsteling oor die saak en nadat
die Ned Geref Kerk ‘n ver reis met die apartheids
albatros orn sy nek onderneem het.

1.2.7 Die idee van afsonderlike state vir afsonderlike
volke is nie ult die lug gegryp nie dit bestaan elders in
die wêreld en juis ook in suidelike Afrika en as
sodanig is so ‘n samelewingsordening vansetf
sprekend nie sleg of verkeerd nie. Die probleem kom
daarby as so ‘n ordening aan mense opgedwing word
en, van die kerk se kant, selfs as Bybelse vereiste
gestel word.

1.2.2 Dit was juis die Ned Geref Kerk se ems om die
Skrif oor álle lewensverhoudinge en lewensverbande
te Iaat praat, wat horn daartoe gebring het om één
bepaalde politieke model Skriftuurlik te begrond as in
werklikheid die Godgewilde model vir die land. In ‘n
stadium was daar in wye kringe in die Ned Geref Kerk
konsensus dat afsonderlike ontwikkeling
met
naasteliefde en regverdig toegepas ‘n Bybelse eis vir
ons samelewingsordening is.

1.2.8 Ook wat die kerklike opset betref, is dit nie ver
keerd as die Woord van God aan mense in hulle eie
taal en kultuurverband gebring word en as die kerk in
sy “algemeenheid” juis die kleur van sy omgewing
aanneem nie. lnteendeel. Maar die eenheid van die
kemk kan nie ondergeskik gestel word aan sy
verskeidenheid nie. As in hierdie verband amper ál wat
in die kerk sigbaar is, sy verskeidenheid is, en die
sigbare eenheid al hoe meer agterweë bly, sal die
wêreld al hoe minder die kerk se boodskap wil gb.

-

-

1.2.3 Daar was goeie bedoelings by diegene wat
apartheid/afsonderlike ontwikkeling Bybels wou
fundeer, sowel as by diegene wat dit as ‘n praktiese
oplossing vir n komplekse situasie gesien het.
Enersyds wou hulle doen wat hufle geglo het die Bybel
van hulle vra. Andersyds wou hulle al die verskillende
volke wat ons Suid-Afrikaanse samelewing uitmaak,
tot hulle reg laat kom.
1.2.4 Daar is egter ongelukkig toegelaat dat die
beleid van apartheid tot ‘n ideologie verword het wat,
al was dit ook teen die meeste mense in die land se
sin, ten alle koste deurgevoer moes word. Mense het
pionne in ‘n skaakspel geword sonder dat hulle
menswaardigheid voldoende in ag geneem is. En ook
nadat dit geblyk het dat die ideaal van verskillende
volke in onafhanklike state nie haalbaar is nie, is toe
gelaat dat die diskriminasie en onreg van gedwonge
skeiding voortgesit word.
1.2.5 Die Ned Geref Kerk het baie jare lank
teoreties na die verwikkelde saak bly kyk.
benadering was te dikwels: “As ‘n beleid
afsonderlike ontwikkeling met naasteliefde

alte
Die
van
en

-

-

1.2.9 Dit is vanweë ‘n diepe en geregverdigde
vereenselwiging met die lot van die mense vim wie die
Ned Geref Kerk in eerste instansie bedien het die
Afrikaners dat die kerk dikwels geneig was om sy
mense se belange bo ánder mense s’n te stel. Die
kerk was begaan oor Afrikaners se voortbestaan en
het nie altyd in dieselfde mate gelet op ander mense
se haglike daaglikse bestaan nie.
-

-

1.2.10 Daar moet teenoor lidmate, jonk en oud,
erken word dat die leiding wat kerklike vergaderings
ten opsigte van samelewingsake gegee het, in die
afgelope dekades soms te kort geskiet het. Dáãroom
is ons diep en opreg jammer.
1.2.11 Die Ned Geref Kerk dank die Here waar die
leiding van kerkilke vergaderings goed en reg was en
Hy sy seen aan kerklike werksaamhede op bale
terreine gegee het.
I .2.12 Dit moet gesê word dat daar ook gevalle was
waar suiwere kerklike leiding ongelukkig nie deur able
lidmate en vergaderings gevolg is nie.
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1.2.13 Die Ned Geref Kerk het nog altyd groot ems
gemaak met die Woord van God en het steeds daarna
gestrewe orn dit suiwer te verkondig en toe te pas. Die
kerk het egter nie altyd die Woord van die Here reg
gehoor nie. Dit moet bely word.
Die kerk wit horn egter opnuut tot beskikking van die
Here stat om in die jare wat voorlê met groter ems en
toewyding as ooit te soak na God se wit vir die lidmate
van die kerk, vir die land en at sy mense, en om steeds
krities te kyk na sy eie interpretasie van die Woord.
1.2.14 Christus stet aan ons die uitnemende voor
beeld van ‘n dienskneg wat nie aan Homseif gedink
het nie, maar aan ander. As die Ned Geref Kerk in die
verlede in die versoeking was om aan homsetf as ‘n
groot en “magtige” kerk te dink, hat die situasie nou
sodanig verander dat die kerk amper vanselfsprekend
anders oor homself moet dink. Die dienskneggestalte
pas altyd die beste en dit is op stuk van sake wat
Christus van sy kerk vra.
-

1.2.15 Die Ned Geref Kerk se hart gaan uit na die
mense in ons land wat in die dekades wat verby is,
gely hat omdat die stelsel wat in die land gegeld het,
dit meegebring het. Die kerk het soms protesstem
en ‘n stem van deernis laat hoor, maar dit was te
dikwels te sag. Daarvoor vra ons om verskoning.
l~

1.2.16 Die lyding en swaarkry en armoede van
manse die afgelope dekades en langer in Suid-Afrika
kan egter vanselfsprekend nie net aan apartheid
toegeskryf word nie. ‘n Verskeidenheid van maat
skaplike en ekonomiese werklikhede het daartoe
bygedra. Daar was wet ook in die tyd relatiewe
voorspoed in Suid-Afrika waarin almal in mindere of
meerdere mate kon deel. Dat Suid-Afrika aan die
einde van die apartheidsjare, ekonomies gesproke, en
dIt ten spyte van sanksies en boikotte, een van die
Iigpunte in Afrika was, kan nie in ‘n evatuering van die
tydperk wat verby is, ongesê bly nie.
1.2.17 Die Ned Geref Kerk moet erken dat hy sy
profetiese stem teerioor die destydse owerheid, van
wie baie sy lidmate was, meermale helderder moes
laat hoor het. Dit het by geleentheid gehaper aan die
Skriftuurlike leiding wat die kerk aan die owerheid
gegee het. Dit is ook waar dat die kerk ongelukkig
toegelaat het dat hy partykeer deur politieke leiers op
sleeptou geneem is.
1.2.18 Die Ned Geref Kerk wit sy profetiese stem in
die toekoms so helder as moontlik teenoor die
owerheid hoorbaar maak, horn die eer gee wat horn
toekom, en sy hande sterk sodat hy goed kan regeer
en daar vrede en orde en minder misdaad in ons
vaderland kan wees.
1.2.19 Die Ned Gereef Kerk wit sy werk met
toewyding voortsit en dank die Here vir die geleentheid
om dit in hierdie land te kan doen. Die kerk hat ‘n
besondere verantwoordetikheid teenoor die yolk en
volkere onder wie hy at drie en ‘n hatwe eeu arbei, en

wil daammee voortgaan, terwyl die kerk daarna strewe
om at hoe meer mense met die evangelie te bereik en
daamna uitsien om huNe as lidmate van die kerk van
die Here te verwelkom.
1.2.20 Die Ned Gemef Kerk gaan voort om horn te
beywer vir groter eenheid in die kerk, by name in die
gereformeerde kring, omdat ons gb dat méér sigbare
eenheid deur die Here van sy kerk gevra word.
1.2.21 Die Ned Geref Kerk hat seam met ander
kerke op verskiblende maniere met die oog op die
pastorale versorging van lidmate, betrokke geraak by
die stryd/oorbog van die jare sewentig en tagtig. Die
Ned Geref kerk het deur sy optrede laat blyk dat hy dit
as ‘n geregverdigde stryd beskou het, verat omdat die
ateistiese ideologie van die Kommunisme in daamdie
jame ‘n stark uitbreidingsdrang geopenbaar hat met
Suid-Afrika as een van sy teikens. Die kerk het nie die
destydse oorlog beskou as ‘n poging om ‘n onreg
verdige bestel in Suid-Afrika te bly handhaaf nie.
Die Kapetaansdienste het in daardie jare goeie
pastomale wemk in moeilike omstandighede gedoen.
1.2.22 Predikante van die Ned Geref Kerk wat in
daardie tyd kapelaans-generaal van die Weermag en
Polisiemag was, getuig dat hulle nie bewus of ingelig
was oor koverte optrede waarteen hulle moes
geprotesteem hat nie. Terugskouend gesien, is dit
duidelik dat die Ned Geref Kerk dringender en
indringender navraag moes gedoen het oor die
verskillende bedrywighede van die Veitigheidsmagte.
1.2.23 Eweneens moes die Ned Geref kerk ernstiger
navraag gedoen het oor wat atlas onder die kombers
van verskillende noodtoestaride in Suid-Afrika gebeur
hetentoegelaatis.
1.2.24 Dit is met skok en afgryse dat nou kennis
geneem word van beweerde onchristelike dade wat
deur sommige tede van die Veiligheidsmagte gepteeg
is en wat nie verskoon kan word nie selfs at word die
omstandighede wat destyds geheers het, in ag
geneem. Diepe afkeer daaroor moet, as dit waar sou
wees, uitgespreek word.
1.2.25 Eweneens moat diepe afkeer uitgespreek
word oor wandade van vryheidsvegters en andere wat
aan die big kom en, sou dit waar wees, eties en moreel
onverdedigbaar is.
1.2.26 Die Ned Geref Kerk hat sy reis met apartheid
vottooi. Hy hat die albatros vim eens en altyd van sy nek
afgegooi. Ons dank die Here vir die geleentheid om,
saam met ander Christene van Suid-Afrika, nuut.na
die toekoms te kyk, aan die kerk van die Here te help
bou, van die land ‘n goele tuiste vir almat wat horn
“vadertand” noem, te help maak, en om te soak na die
wil van die Here vir Suid-Afrika.
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2. DIE W~RELDBOND VAN GEREFORMEERDE
KERKE EN APARTHEID
21 Soos blyk uit Reis met apartheid, het die Sinode
van Wes~Kaap deur die jare belangrike standpunte
oor apartheid ingeneem wat rigtinggewend was vir die
besluite van kerkvergaderingS in breër verband.
2.2 In besonder vestig die Sinode die aandag op die
volgende besluite van die Wes-Kaapse Sinode:
2.2.1 In 1979 het die Sinode besluit:
“Die Sinode herbevestig sy oordeel dat alle
rassediskrirninaSie wat in stryd is met (a) die etiese
norm van naasteliefde, wat geregtigheid insluit, en (b)
met die beginsel dat alle mense voor God gelyke
status geniet, strydig met die BybelboodskaP is.

*

“Die Sinode oordeel dat dit op die weg van die kerk
lê om in sy bediening van die Woord dit duidelik te stel
dat alle vorme van sulke rassediskrimiflaSie in stryd
met God se Woord is” (Handelinge van die Sinode, bI
352).

*

2.2.2 In 1983 het die Sinode besluit:
“Die Sinode oordeel in die hg van die Skrif dat dit die
taak van die owerheid is om reg en geregtigheid aan
al sy onderdane te laat geskied.
*
Die Sinode is oortuig dat die Skrif geen bepaalde
politieke model voorskryf om hierdie ideaal te
verwesenhik nie.
*
Daarom kan die Sinode horn nie vereenselwig met
die opvatting dat die beleid van apartheid of
afsonderhike ontwikkehing ‘n direkte voorskrif van die
Bybel is nie, trouens, die Sinode distansieer horn van
enige poging in hede of verlede orn afsonderhike
oritwikkehing as ‘n Bybelse voorskrif voor te hou.
*
Omdat die Bybel geen politieke bloudrukke voor~
skryf nie, kan die Sinode egter ook nie ‘n beleid van
afsonderlike ont wikkeling sonder meer veroordeel
indien dit reg en geregtigheid laat geskied nie.
*
Indien afsonderhike ontwikkeling egter in die praktyk
die vorm van rassisme en rassediskriminaSie
aanneem, veroordeel die Sinode dit nog eens as
sonde.
*
Die Sinode doen ‘n beroep op ringe en kerkrade
om daadwerkhike aandag te gee aan die wyse
waarop die huidige politieke bestel in die praktyk deur
ons medegelowiges ervaar word” (Handelinge van die
Sinode, bI H208 209, H339, H273).

se lidmaatskap van die Wêreldbond (wat sedert 1982
opgeskort is) herstel wees.
2.4 Die “fundamental nature” van apartheid wat
verwerp moet word, verwys volgens ‘n begeleidende
Pastorale Brief van die Wêreldbond aan die Algemene
Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk na die
felt dat “the very nature of forced separation of people
of differing races denies fundamental biblical teaching
that all humanity is equally created in the image of
God, teaching so central to the Christian faith that it
cannot be denied by Christians without denying their
Christian commitment.” Die Wêreldbond vra daarom
in die Pastorale Brief “an official resolution from the
NGK stating unequivocal rejection of apartheid” iets
wat na hulle mening nog nie gebeur het nie.
-

2.5 Met onder meer 2.1 en 2.2 hierbo in gedagte,
beveel die Sinode by die Ahgemene Sinode aan om,
in antwoord op die versoek van die Wêreldbond, te
besluit dat ‘n bestel van apartheid, synde ‘n stelsel van
gedwonge rasseskeiding en rassediskriminaSie, in sy
wesenhike aard verkeerd en sondig is.
3. APARTHEIDSTEOLOGIE EN BEVRYDINGS
TEOLOGIE

*

...

-

2.3 Die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke het
by sy jongsgehoue vergadering in Debrecen,
Hongarye, van die Ned Geref Kerk gevra om apartheid
te verwerp “as wrong and sinful not simply in its
effects and operations but also in its fundamental
nature” (vgl ‘Proposed joint resolution between World
Alliance of Reformed Churches and Dutch Reformed
Church,” Augustus 1997). Indien die Algemene
Sinode van die Ned Geref Kerk in 1998 aan die
versoek gehoor gee, is besluit, sal die Ned Geref Kerk

3.1 Die Sinode boekstaaf dat hy die apartheids
teologie soos dit vroeër in die Ned Geref Kerk
voorgekom het, ondubbelsinnig verwerp (vgl ook
die 1983-besluite hierbo), en so ook die bevrydings
teologie wat in ‘n stadium deur errkele teoloë in die
Ned Geref Kerk ondersteun is. In die verband word
die aandag daarop gevestig dat die Kairos-dokUment
van 1985 en Road to Damascus: Kairos and
Conversions van 1989 ook deur ‘n aantal lidmate van
die Ned Geref Kerk onderteken is en dat dit gelei het
tot ‘n duidelike standpuntstebling deur die Dosenteraad
en Kuratorium van die Teologiese Kweekskool op
Stellenbosch waarin onder meer verklaar is: “As
beoefenaars van die gereformeerde teologie, bely ons
dat die heerskappy van God alle terreine van die lewe
insluit dus ook die ekonomie en politiek. Dit is vir ons
‘n saak van geloofsoortuiging dat daar vryheid en die
reg tot selfbeskikking vir alle mense in ons land moet
wees, en dat alle vorms van onreg uit die weg geruim
moet word. Ons gb ook dat God self intree vir die
saak van die wese en die weduwees, die armes en
verdruktes. Ons het dus begrip vir sekere basiese
oortuigings van die beoefenaars van die
bevrydingsteolOgie. Ons meen egter dat die wyse
waarop die bevrydingsteologie die sake teohogies
hanteer, vanweë die eensydigheid daarvan, die
ideologiese aansluiting by die Marxisme en die wyse
waarop teologie en kerk in diens van ‘n politieke
magstryd gestel word, die evangelie op ‘n gevoelige
wyse in die hart aantas”
(Die Kerkbode, 28
September 1990).
-

3.2 Die Sinode roep ons eie Kerk op, asook ander
christelike Kerke in die land, om opnuut na te dink oor
ons unieke taak en identiteit as Kerk van Jesus
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Christus veral met die oog op die uitdagings wat vir
ons voorlê. Ons bevestig opnuut dat ons aan Christus
alleen behoort; ons erken Sy alleenreg op en
seggenskap oor ons lewens; ons wil saam met ander
gelowiges in die land daarna soek am ons identiteit in
Horn vas te maak en ult Horn alléén te leef.
-

4. GETUOEMS, SKULDBELYDENIS, VERGIFFEMS,
VERSOENING EN GEHOORSAAMHEID
4.1 Met hierdie verkiaring/voorlegging wN die Siriode
getuig dat die Here die Ned Geref Kerk, by name die
Ned Geref Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaap), deur die
jare genadiglik in belang van sy saak gebruik het en
daarvoorwil ons Horn dank en loof. Ons het egter nie
altyd sy Woord vir die tyd waarin ons geleef het, reg
gehoor nie en meermale nié gedoen wat Hy van ons
gevra het nie. Dit wil ons teenoor Horn bely. Waar
ons ons naaste te na gekom het, wil ons ons sondes
ook eerlik teenoor hühe bely.

E2.2.2 BESKIKBAARSTELLING VAN HIERDIE
VERKLARINGNOORLEGGING
AANBEVELING
Die Sinode besluit aan wie en op wafter wyse
hierdie verklaringlvoorlegging, nã die goedkeuring
daarvan, beskikbaar gestel moet word: aan
lidmate (jalnee), aan kerkvergaderings (jalnee),
aan die pers (jalnee), aan die Waarheids-en
versoeningskomrnissie (ja!nee).

-

4.2 Die Sinode aanvaar dat belydenis van wat in die
verlede verkeerd gedoen is, en die gee van vergiffenis
oor wat gebeur het, inderdaad die kwytskelding van
skuld beteken, maar oak die verbintenis tot die herstel
van gebroke verhoudinge; maar ook meer as dit: ‘n
lewe van gehoorsaarnheid aan God. Ons bely ons
skuld, en wil vanuit die vergifnis wat ons in Christus
ontvang, mekaar se hande vat en sáám die toekoms
instap.
4.3 Die Sinode aanvaar dat die doel met
skuldbelydenis teenoor medemense nie bloot is orn
die las van jou skouers te haal nie, maar ook daarop
gerig is om die struikelblokke tussen jou en ander uit
die weg te ruim. Daarorn mag ons skuldbelydenisse
en dade van vergiffenis in Suid-Afrika nie ophou nie.
4,4 Die Sinode roep lidmate op tot ‘n Ieefwyse van
voortdurende belydenis, volgehoue bereidheid tot
vergiffenis, en gehoorsaamheid aan God.
4.5 Saam hierrnee onderneern die Sinode am die
Ned Geref Kerk in die Wes-Kaap te begelel op ‘n riuwe
reis ‘n reis van versoening. Die Ned Geref Kerk wil
horn in die jare wat voorlê, daadwerklik dearvoor
beywer dat die koninkryk van God uitgebrei, onreg op
alle vlakke van ons sarnelewing en na alle kante toe
uitgeskakel en Christelike versoening bevorder word.
Die Sinode wil in die verband saamwerk met die ander
lede van die Ned Geref Kerkfamilie, die Afrikaanse
gereforrneerde kerke en die ander kerke in Suid
Afrika, en sal daarvoor werk dat, waar enigsins
moontlik, ‘n eendragtige, gesamentlike Christelike
getuienis gehoor kan word.
-

4.6 Die Sinode vra dat die Moderamen met groot
dringendheid leiding neem met hierdie ver
soeningsproses in die sinodale gebied van Wes-Kaap.

~
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E3 BYKOMENDE VERSLAG VAN DIE S~NODALE REGSKOMMISSIE
E3.2 APPELLE
J P 8fiANP

E~242 ~2 J F N GELDENHUVS ~APPEL TEEN
BESLUITVANO~ R1N~ VAN ~OObWOO~I

APP~L TEEN

~LUIT VA~ P~E ~NG VAN KAAP~TA~

1. DIE STUKKE WAT DIE SRK HANTEER HET
Die SRK het die appèl van ds H J D Brand gedateer
30 September 1996 asook die reaksie van die ring
gedateer 20 Mei 1997 tesame met at die stukke wat
deur die ring aangestuur is, gehanteer.

1. DIE STUKKE WAT DIE SRK HANTEER HET
Die SRK het die appèl van mnr J F N Geldenhuys
asook die Ring van Goodwood se kommentaar daarop
tesame metal die stukke van die Ring van Goodwood
(ringkommissie versiag en ringsnotule), die stukke wat
voor die Ring van Parow gedien het, en die stukke wat
voor die Sinode (1995) gedien het, gehanteer.
2. AGTERGROND

2, DIE KLAG WAT DIE RING HANTEER HET
Op 10 Mei 1996 het ds H J D Brand ‘n kiag by die Ring
van Kaapstad ingedien teen tien kerkraadslede van St
Stephens oor hul optrede teenoor die Ieraar.
3. UITSPRAAK VAN DIE RING
Die Ring het op 3 September 1996 uitspraak gegee
oor bostaande kiag. Die uitspraak is te vind op bI 54
van die Sinode se agenda, rnaar is dear verkeerdelik
gedateer as “30 September.”
4. DIE APPELGRONDE (DS H J D BRAND
30 SEPTEMBER 1996)

2.1 Mnr Geldenhuys het op I Oktober 1992 by die
Ringskommissie van Parow aansoek gedoen om
Colloquium Doctum afte lê.
2.2 Na uitgerekte btie~isseIing en navrae het die Ring
van Parow in September 1994 soos voig besluit:
“In die hg van Besluit 24 (KO en Bep NGK in SA 1991)
en artikel 66.3.4 besluit die ring soos voig:
2.2.1 Na ons mening het br J F N Geldenhuys die
verhouding met die ander persoon onderskat as ‘n
bydraende faktor tot sy eie egskeiding. Soos ons dit
sien het hy dus egbreuk gepheeg in terme van Art
66.3.4.

-

4.1 Appelgronde teen 1.2, 1.3 en 1.4 van
ringsbesluit: (Agenda bI 54-57):
4.1.1 Ds Brand is die klaer en KO Art 65.1 bepaat dat
elke aangeklaagde wat horn deur die uitspraak van ‘n
kerk-vergadeting beswaard voel, die reg tot appél het.
Slegs in tugsake wat die leer van die kerk raak, het die
klaer sowel as die aangeklaagde reg tot appèl (KO Art
65.2).
4.1.2 AANBEVELING: Die appèlgronde is nie vir
die Sinode ontvanktik nie.
4.2 Appêlgronde teen 1.9 en 1.10 van ringsbesluit:
(Agenda bI 57-59):
4.2.1 Die besluit van die Ring het nadelige implikasies
wat effektief neerkom op ‘n onregmatige tughandeling
teenoor ds Brand terwyt hy die klaer in die saak was.
4.2.2 AANBEVELING: Die appêlgronde word deur
die Sinode gehandhaaf.

2.2.2 Die kerk moet die voorbeeld stel in die
handhawing van die vergewingsbeginsel.
2.2.3 Daar is na ons mening voldoen aan die
volgeride due vereistes, ni dat daar berou en bekering
sat wees, dat die tug afgehandel moet wees, en dat
geen skade aan die kerk gedoen sal word indien so ‘n
persoon weer toegelaat word tot die bediening nie.
2.2.4 Op grond van bg oorwegings beveel die ring
die aansoek van br J F N Geldenhuys om weer tot die
bediening toegelaat te word, aan. (KO Alg Sin 1990
RegI 4, pt 9.2.3 9.2.7).”
-

2.3 Volgens Reglement 4: 6.4 van die Algemene
Sinode (1994) is die aansoek voor die sinodesitting van
1995 aan die Aktuarius van die Algemene Sinode
voorgelê vir advies. Hy het op 3 Oktober 1995 soos
volg geadviseer:
“Die stukke Lv.m. die herstel van proponents
bevoegdheid van mnr J F N Geldenhuys het
betrekking.
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Ek het die stukke nagegaan in terme van die opdrag
wat die Bevoegdheidsreglement (1994) aan my gee.
Ek vind dit opvallend dat daar in die dokumentasie
geen stukke van die kerkraad van Parow-Suid is nie.
Mnr Geldenhuys was immers leraar van daardie
gemeente terwyl sy eggenote ‘n egskeidingsgeding
teen horn aanhangig gemaak het, en dit was in
daardie gemeente dat hy vrywillig uit die bediening
getree het. Sou dit nie tog noodsaaklik wees om te
hoor wat die kerkraad se reaksie op die hele gebeure
was nie? Mnr Geldenhuys meld ook in een van sy
briewe dat hy horn vrywillig onder kerklike tug laat
plaas het. Wie was die verantwoordelike kerklike
liggaam en wat was die besluit wat geneem is? Ek
meen dat dit tog ook noodsaaklik is om hierdie inligting
te bekom. Verder is daar ook geen versiag van die
Ring/Ringskomrnissie van Parow uit die jare van die
bedanking en egskeiding in die stukke nie. Moet daar
nie gehoor word wat hulle mening oor die hele
aangeleentheid was nie? Ek wil voorstel dat hierdie
aspekte aandag moet geniet in die ondersoek by die
sinode.
Met agting en vriendelike groete in Christus.
Die uwe
PCoertzen
Aktuarius: Algemene Sinode”
2.4 Na ‘n gesprek van een-en-’n-half uur met mnr
Geldenhuys, na breedvoerige bespreking en met
kennisname van die skrywe van die Aktuarius van die
Algemene Sinode het die Tydelike Regskommissie
in 1995 bevind dat daar onvoldoende inligting in die
amptelike stukke oor veral die onderstaande sake is
en dat bevredigende verduidelikings ook nie tydens die
gesprek na yore gekom het nie:

spreek, besluit (H53):
2.5.1 In die hg van die bevindinge (sien 2.4 hierbo), kan
herstel van status nie sonder meer toegestaan word
nie.
2.5.2 Br Geldenhuys kan ‘n riuwe aansoek voorberei
en by die Ring van Goodwood indien, wat van vooraf
die aansoek in oorweging kan neem (Aig Sin Regi
4:6.5.2).
2.5.3 Indien die Ring van Goodwood so ‘n aansoek
positiefaanbeveel, verleen die Sinode in die Hg van die
felt dat die broer in 1997 sestig word, toestemming dat
die Moderamen (Aig Sin Regl 4:6.3 tot 6.5.1) in oorleg
met die Sinodale Regskornmissie die saak hanteer.
2,6 Die besluit (1996) van die Ring van Goodwood is
aangeteken in die sakelys van die sinode op bl 60,
C.2.1, 6.3.1.
2.7 Die Moderamen het besluit om ten spyte van die
Ring se negatiewe aanbeveling vir mnr Geldenhuys
die geleentheid te gee om sy reg tot appèl volgens art
23 uit te oefen.
2.8 Mnr Geldenhuys se appèhgronde is te vind in die
sakelys van die Sinode op bI 60, C.2.2.
2.9 Die Ring van Goodwood se kommentaar op die
appelgronde is te vind in die sakelys van die Sinode op
b165,C.2.3.
2.10 Die appèl is teen die beshuit van die Ring van
Goodwood. Indien die Sinode die appél sou handhaaf,
moet die saak weer na die Moderamen verwys word
soos deur die Sinode van 1995 besluit is.

2.4.1 Gebrek aan verslae van dir Elsa de Leeuw,
Hennie du Toit en Ernie Marais.
2.4.2 Die aard van die ondersoek deur die ring vir die
aanbeveling tot herstel van bevoegdheid.
2.4.3 Die dubbelsinnige wyse waarop die vraag oor
die tugbehandeling beantwoord is (NG Kerk lidrnaat,
maar APK het die tug hanteer).
2.4.4 Die gebruik van dubbele kerklidmaatskap (APK
en NG Kerkgelyktydig).
2.4.5 Die spesifieke redo waarom ongelukkigheid by
die APK ontstaan het.
2.4.6 Die tweede huwelik wat voor die landdros
voltrek word in groot geheimhouding.
2.4.7 Dit is onduidelik in hoe ‘n mate die hell van die
kerk in gedrang kan kom met die aard van die tweede
huwelik en die rnoontlikheid van voortgaande spanning
binne die familiekring.
2.5 Die Sinode van 1995 het, nadat mnr Geldenhuys
ruim geleentheid gehad het om die Sinode toe te

3. KOMMENTAAR VAN DIE SINODALE REGS
KOMMISSIE OP DIE APPELGRONDE VAN MNR
GELDENHUYS
3.1 Appèlgrond 1: Bilhike en regverdige be
handeling
3.1.1 Die SRK is van mening dat mnr Geldenhuys
deurgaans dour al die kerkvergaderinge uiters bilhik en
regverdig behandel is. So is selfs deur die Sinode van
1995 sovergegaan om in geval van ‘n moonthike nuwe
aansoek voorsiening te maak vir mnr Geldenhuys se
ouderdom, en het die Moderamen ten spyte van die
sinodebeshuit dat ‘n negatiewe aanbeveling die saak
athandel, aanbeveel dat mnr Geldenhuys tog geleent
heid tot appél gebied word.
3.1.2 AANBEVEUNG: Die punt word nie as appél
grond gehandhaaf nie.
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3.2 Appèlgrond 2: Histories
3.2.1 Tydverloop
As oud-predikant moet mnr Geldenhuys goed weet
dat sinodes een maal in vier jaar en ringe een maal
per jaar (in September) bymekaarkom. Nogtans doen
hy ears, na die Sinode van 1991 en na die ringsitting
van 1992, in Oktober 1992 aansoek om herstel van
bevoegdheid.
Die aansoek van Oktober 1992 was uiters onvolledig.
Herhaaldelik moes die ringskommissie meer inligting
aanvra: op 15.10.93 oor waar hy woonagtig was; op
22.3.93 oor sy gesinsopset; op 12.5.93 oor sy
egskeiding en oor moontlike APK Iidmaatskap. Op die
navraag van 12.5.1993 antwoord hy eers op
22.9.1993.
In September 1993 is ‘n nuwe ringskommissie vir
Parow aangewys wat van vooraf aan die
aangeleentheid aandag moes gee. Hulle versoek op
17.2.1994 van horn die adres van sy vorige vrou, en
tree met haar in verbinding; op 9.6.94 rig hulle vrae tot
horn oor ‘n beweerde verhouding buite die huwelik.
In September 1994 besluit die Ring van Parow om
mnr Geldenhuys se aansoek te steun.
By die eersvolgende geleentheid (Oktober 1995) dien
die aansoek voor die Sinode. Volgens AIg Sinode
(1994) RegI 4:6.5.1 en 6.5.2 word die ondersoek van
die saak “ter vergadering” en deur ‘n kommissie van
die vergadering gedoen. So bepaal die Sinode (\Nes
en Suid-Kaap) se RegI 16:8.4.2.2 dat aanbevelings
deur ‘n tydelike kommissie gedoen word. Tydelike
kommissies word eers pas voor die Sinode aangewys
en vergader eers in die week voor of tydens die
Sinode.
3.2.2 Ondersoek deur die Ring van Goodwood
Die Sinode het nie die saak terug verwys nie. Volgens
AIg Sin (1994) RegI 4:6.5.2 kan ‘n applikant wie se
aansoek afgewys word, later ‘n nuwe aansoek indien.
Die sinode het slegs die pad aangedui waarlangs mnr
Geldenhuys, gesien sy ouderdom, ‘n nuwe aansoek
kon indien.

met ‘n ander persoon onderskat as ‘n bydraende
faktor tot sy eie egskeiding. Soos ons dit sien het hy
dus egbreuk gepleeg in terme van Art 66.3.4.”
Hierteen hat mnr Geldenhuys volgens die SRK se
kennis nog nooit en nêrens beswaar gemaak nie.
3.2.4 AANBEVELING: Die punt word nie as
appèlgrond gehandhaaf nie.
3.3 Appelgrond 3: TRK~verslag
3.3.1 Onvolledigheid van die verslag van die Ring
sian 3.2.1 hierbo.

-

3.3.2 Onkriminerende aard van TRK verslag
3.2.3 hierbo.

-

sian

3.3.3 AANBEVEUNG: Die punt word nie as
appèlgrond gehandhaaf nie.
3.4 Appèlgrond 4: RinglRingskommissie van
Goodwood

3.4.1 Toe rnnr Geldenhuys aansoek gedoen het om
herstel van bevoegdheid hat hy daarmee aan die Ring
toestemming gegee (AIg Sin (1994) RegI 4:6.2) om
alle ter saaklike inligting en beweringe rakende sy
aansoek te ondersoek. Indian die Ringskommissie of
die Ring in enige stadium sou oordeel dat daar op
grond van sekere beweringe moontlik tug toegepas
moet word, sou die beweringe vir ‘n tugondersoek na

die kerkraad van Vasco verwys rnoes word. Die feit
dat so ‘n verwysing nie gedoen is nie, impliseer
duidelik dat die Ring meen dat daar nie gronde vir ‘n
tugondersoek is nie.
3.4.2 AANBEVELING: Die punt word nie as
appèlgrond gehandhaaf nie.
3.5Appêlgrond 5: Die problematiek rondom sy sg
dubbele Iidmaatskap
3.5.1 Aanvanklik was dit onduidelik of mnr Geldenhuys
Iidmaat by die APK was of nie.
Uit sy redenasie in punt 5, asook ult sy antwoorde wat
hy volgens hul verslag aan die Ringskommissie van
Goodwood verstrek hat, verklaar hy nou onomwonde
wat hy wel Iidmaat by die APK was en dit terwyl hy
nog Iidrnaat by die Ned Geref Kerk was. Ons aanvaar
die felt dat hy tans Iidmaat by die Ned Geref Kerk is en
sy bande met die APK gebreek het.
...

Volgens Aig Sinode (1990) RegI 4 moes die Ring wat
demissie verleen het die aansoek hanteer (4:9.2.1).
Dit is inderdaad deur die Ring van Parow gedoen. Na
1995 moes ‘n nuwe aansoek gedoen word. Volgens
RegI 4 wat by die Algemene Sinode van 1994
verander het moes dit van too af deur die Ring waar hy
woon geskied (4:6.1). Dit is korrek deur die Ring van
Goodwood gehanteer.
3.2.3 Ring van Parow se kennis van huweliks
omstandighede
Die Ring van Parow se bevinding in 1994 was: “Na
ons mening het br J F N Geldenhuys die verhouding

3.5.2 AANBEVEUNG: Die punt word nie as
appèlgrond gehandhaaf nie.
3.6 Appèlgrond 6: Absurde redenasies
3.6.1 Sien in die verband punt 4 van die kommentaar
van die Ring van Goodwood op bI 65 in die sakelys

van die Sinode.
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3.6.2 AANBEVEUNG: Die punt word nie as
appèlgrond gehandhaaf nie.

1.3 Notule van die Buitgengewone vergadering van
die Ring van Durbanville in sitting te Kenrigde op 14
April 1997.

31 Appèlgrond 7: Dilemma
3.7.1 Sien in die verband punt 3 van die kommentaar
van die Ring van Goodwood op bI 65 in die sakelys
van die Sinode, en ook die vorige punte van hierdie
kommentaar, veral 3.4.
3.7.2 AANBEVELING: Die punt word nie as
appèlgrond gehandhaaf nie.

1.4 Verslag van die RK aan die Ring van Durbanville
in sitting te Kenridge op 14 April 1997. (Bylae I tot
notule van ring)
1.5 Betoogshoofde van die gemeente Welgemoed.
(Bylae 2 tot notule van ring)
1.6 Betoog van ds J D J van Rooyen. (Bylae 3 tot
notule van ring)

3.8 Appèlgrond 8: Die Murray-geval

3.8.2 AANBEVEUNG: Die punt is nie ontvanklik as
appelgrond nie.

2. Die Sinode het die appèl van ds J D J van
Rooyen en die kommentaar van die Rings
kommissie ontvang.
3. Die inhoud van Kerkorde
Artikel 12 en
Bepalings lui soos volg:

3.9 Appelgrond 9: Positiewe getuienisse

Artikel 12.1 Indien ‘n leraar nie langer sy gemeente tot

3.8.1 Elke saak word op ele meriete beoordeel.

3.9.1 Die positiewe getuienisse waarna mnr
Geldenhuys verwys bestaan. Die Ring het wel die
getuienisse onder oë gehad. In prof Marais se verslag
word egter ook as oorsaak van mev Geldenhuys se
siekte aangedui: “Konflik met die skoondogter se

suster (huidige mev Geldenhuys) het ongelukkige

afmetinge aangeneem.” En dr Baille Se: “This lady
clearly has hormonal problems which could account
at least in part for her depression.” Daar is dus ook
ander afleidings moontlik.

3.9.2 AANBEVEL!NG: Die punt word nie as
appelgrond gehandhaaf nie.

-

stiging kan dien nie, mag die ring na ondersoek,
waarin beide die kerkraad en die betrokke leraar
aangehoor word, die band tussen leraar en gemeente
losmaak, indien daar volgens die oordeel van die Ring
billike voorsiening vir die Ieraar gemaak is.

Artikel 12.2 Billike voorsiening word deur ‘n Ring in
oorleg met die bertrokke kerkraad of instansie en die
betrokke leraar bepaal. ‘n Uitbetaling van ses maande
se lewensonderhoud en toelaes asook reelings in
verband met pensioendekking vir hierdie periode word
as voldoende beskou.
Bepaling 12 Prosedure byVoortdurende
Ontevredenheid oor leraar

3.10 Appêlgrond 10: Samevatting
3.10.1 Sien die kommentaar op al die vorige punte.
3.10.2 AANBEVELING: Die punt word nie as
appelgrond gehandhaaf nie.
4~ AANBEVEUNG: Die Sinode handhaaf nie die
appél van mnr J F N Geldenhuys nie.

ES~ 2 ~ CS J D J VAN ROOY~N APPELI
TE~4BE&Ufl~VAN DIE RWG VAN

AFDELING A
1. Die Sinodale Regskommissie (SRK) het die
volgende stukke van die scriba synodi ontvang:
1.1 Appél van ds J D J van Rooyen.
1.2 Kommentaar van die Ringskommissie (RK).

Bepaling 12.1 Wanneer daar in ‘n gemeente
voortdurende ontevredenheid oor ‘n leraar heers,
sonder dat daar ‘n bepaalde kiag teen sy leer of
lewenswandel is, is dit die pug van die kerkraad om
alles in sy vermoë te doen om die vrede te herstel,
desnoods met die hulp van die konsulent of een of
twee ander leraars.
Bepaling 12.2 As die kerkraad nie in sy doelslaag nie,
of sy pug versuim, kan die Ringskommissie intree en
na deeglike ondersoek probeer om die vrede te
herstel.
Bepaling 12.3 Indien die Ringskommissie nie slaag
nie, word die Ring so spoedig moontlik byeengeroep
om na die eis van omstandighede te handel en
desnoods in ooreenstemming met Artikel 12 van die
Kerkorde die band tussen Ieraar en gemeente los te
maak met behoud van bevoegdheid.
Bepaling 12.4 Die kerkraad reik in sodanige geval ‘n
Akte van Demissie uit en die skriba van die
Ringskommissie gee aan die Aktuarius kennis dat die
leraar beroepbaar is.
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waarin hy tekort skiet, wie deur sy optrede geraak
word, wie horn hierdie dinge ten laste iê, ens.

AFDEUNG B
(Verwys opskrifte van appèlstuk ni Inleiding en
Motivering)
I Die appèi van ds J D J van Rooyen word in sy
inleiding saamgevat met die woorde:
dat die saak
tot hede nie billik en regverdig hanteer is nie.” As deel
van sy motivering stel ds Van Rooyen verder vrae aan
die Ringskommissie oor:
1.1 Die bestaan van “onversoendheid.”
“...

1.2 Wat die onversoendheid veroorsaak.
1.3 Wat die RK gedoen het om versoening te
bewerkstellig. Hierdie vrae dien as agtergrond vir die
latere formuiering van sy appelgronde.
2. Die RINGSKOMMISSIE meen dat ds Van Rooyen
die “aangeIeentheid benader asof dit ‘n kiag was”,
terwyl die ring die saak gehanteer het “voigens
vergaderingprosedure en die reels van natuurlike
geregtigheid” ~verwys inleiding, kommentaar RK~.
3. Die SINODALE REGSKOMMISSIE is van mening
dat die invaishoek van die RK vir die hantering van die
geskil tussen die Ieraar en kerkraad/gemeente,
inderdaad nie die tugreglement is nie. Natuurlike
geregtigheid moet geskied ten opsigte van die
bepaalde geskil. Daarmee sluit die RK tereg aan by
die arbeidsreg wat vereis dat prosedurele
regverdigheid en billikheid teenoor die werknemer
moet geskied wanneer oorweeg word of ‘n bepaalde
leraar “sy gemeente tot stigting” dien of nie.
4. Volgens navraag van die SRK by ‘n deskundige op
die terrein van die beslegting van arbeidsgeskille
(Adv A M de Swart), het die toepassing van die N G
Kerk se Kerkorde
Artikel 12 en aanvullende
bepalings, verreikende gevolge veral vir die leraar,
aangesien dit sy ontslag kan meebring.

6.4 Die werkgewer het die pUg om vrede te probeer
herstel en probleme te help oorbrug terwyl die
werknerner ‘n billike geleentheid moet kry om, indien
hy verantwoordelik is vir disharmonie en onte
vredenheid, sy gedrag en optrede wat tot die
disharmonie lei, uit die weg te ruim.
7. Indien die prestasie van die werknemer na
voorafgaande pogings steeds nie die regte peil bereik
nie, kan na toepassing van prosedurele regverdigheid
en billikheid, wat ‘n billike verhoor insluit, die
werknemer se diens beeindig word.
7.1 ‘n Billike verhoor met die oog op ontslag sal in die
geval van ‘n groot saaklbedryf, ‘n omvattende
ondersoek-proses behels.
7.2 Die bewerings oor diensgehalte behoort skriftelik
aan die werknemer voorgelê te word.
7.3 Die werknemer moet ‘n behoorlike kans kry om
homseif voor te berei op dit wat horn ten laste gelé
word.
7.4 Die werknemer moat die geleentheid he om die
beklaers te kruisvra en om self getuies te roep. Dit
beteken dat daar geleentheid vir toetsing en
weerlegging van bewerings moet wees.
8. Alhoewel die verhouding tussen leraar en
gemeente/kerkraad ‘n unieke band as grondsiag het,
sat die geldigheid van die toepassing van Artikel 12
afhang van die toepaslike en billike aanwending van
bogenoemde prosedure-reëiings ingevolge artikel 188
van die Wet op Arbeidsverhoudinge nr 66 van 1995.

-

In die hantering van Artikel 12 sal met die oog op
natuurlike geregtigheid dus rekening gehou moet
word met ‘n tweeledige soort billikheid ten einde voile
geregtigheid te iaat geskied, nl ‘n billike prosedure en
die vasstelling van redelike gronde vir ontsiag.

9. Wanneer die SRK die appèl van ds J D J van
Rooyen moet oorweeg, sal die appelgronde gemeet
word aan Kerkorde-Artikel 12 en Bepalings, asook die
riglyne soos hierbo verwoord na aanleiding van die
regsadvies wat bekom is.
AFDELING C

5. By die hantering van onversoendheid/onaan
pasbaarheid wat moontlik tot ontslag kan Iei, geld die
beginsel van ‘n billike verhoor (hearing)/ondersoek
proses.

(Verwys opskrif “Hoofredes vir appèt”, bI 2 en
verder van die appètstuk asook bI 4 en verder
van die RK se kommentaar)

6. Die billike prosedure vir so ‘n verhoor/ondersoek
behoort die volgende aspekte in gedagte te hou:

1. PROSEDUREFOUTE

6.1 Vassteliing van die aard en omvang van die
probleemsituasie.

1.1 Onwettige kerkraadsvergadering
Hierdie

appél

word

nie

6.2 Wat aanleiding gee tot die probleem.

AANBEVELING:
gehandhaaf nie.

6.3 Die reg van die werknemer (Ieraar) om te weet
wat die aard van die klagtes is, met ander woorde

Motivering: Die buitengewone vergadering van die
kerkraad is belê op versoek van meer as drie lede van
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die kerkraad met bekendmaking van die agenda ook
aan ds Van Rooyen. Volgens Bylae 1, bI 4, punt 3
was ds JJ Swart reeds sedert 19 September 1996
verantwoordelik om as konsulent by kerkraadsver
gaderings as voorsitter op te tree. Die konstituering
van die vergadering kan dus nie bevraagteken word
nie.
-

1.2 Kerkraadsafvaardiging

1.4 Stuit in die amp
AANBEVELING: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.
Motivering: Slegs die Ring kan ‘n leraar stuit. Die Ring
het in geen stadium vir ds Van Rooyen gestuit nie en
gevoiglik het die Ring hom nie uitgelaat oor ds Van
Rooyen se posisie vOór die Artikel 12-besluit nie.

Ds Van Rooyen bevraagteken die gesag/mandaat/
bevoegdheid van die ses-man-kommissie om namens
die kerkraad by gesprekke met die RK op te tree.

2. ONREGVERDIGE VERHOOR

AANBEVEUNG: Hierdie appél word nie gehand
haaf nie.

2.1.1 Reg om getuies te roep

Motivering: ‘n Drie-mankommissie het reeds op
27 Augustus 1997 aan die kerkraad versiag gedoen
oor ongelukkigheid in die gemeente. Op 19 Septem
ber 1996 is ‘n sewe-mankommisie (Ad hoc) aangewys
om gerugte te ondersoek. Op 19 November 1996 is
‘n ses-mankommissie aangestel om as Ad hoc
kommissie pogings tot versoening te hanteer. Hierdie
ses-mankommissie het op 14 Januarie 1997 aan
beveel “dat die aangeleentheid as ‘n spoedeisende
saak na die Ring van Durbanville verwys word om in
terme van Artikel 12 van die Kerkorde ‘n ondersoek te
doen”. Die RK het dit op 14 April 1997 duidelik gestel
dat “hierdie kommissie die kerkraad van Welgemoed
verteenwoordig”. Die RK het aan die ses-man
kommissie en ds Van Rooyen gevra of dit beter is om
terug te gaan na die kerkraad toe of nie. Nog die ses
mankommissie, nog ds Van Rooyen het hierop
gereageer. Hierna het die RK besluit om wel op 20
Februarie 1997 met die kerkraad van Welgemoed te
vergader.
Die RK was daarvan oortuig dat die sea
mankommissie die wettige verteenwoordiger van
Welgemoed se kerkraad was. Hufle het dus eintHk
deur hulle besoek aan die kerkraad verifiering van die
status en die bevoegdheid van die kommissie verkry.
Samevattend: lndien enige onduidelikheid sou be
staan het oor die ses-mankommissie se bevoegdheid
om namens die kerkraad van Welgemoed op te tree,
het die RK juis met sy teruggaan na die kerkraad
daardie onduidelikheid uit die wag geruim.
1.3 Klag van meisies
AANBEVELING: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.
Motiveting: Die RK het binne sy bevoegdheid opgetree
deur nie die twee sake, ni die Artikel 1 2-ondersoek en
die klag, gelyktydig te hanteer nie aangesien die
hantering daarvan volgens verskillende riglyne
geskied. Die tugklag kan later deur die Ring
gehanteer word.

2.1 Voorregte wat my nie toegestaan is nie

AANBEVELING: Hierdie appèt word nie gehand
haaf nie.
Motivering: Die vraag wat hier ontstaan is of
ds J D J van Rooyen ‘n billike hantering en aanhoor
van sy saak geniet het. Die beginsel geld dat getuienis
weerlê moet kan word. Die Ring moet volgens
Kerkorde-Artikel 12 die kerkraad en die leraar
aanhoor. Indian die buitengewone vergadering in
isolasie beskou word, dan moet by die oorweging van
hierdie appelgrond geantwoord word: die appél word
gehandhaaf. By die vergadering is nie spesiflek
geleentheid gegee om getuies op te roep en te
kruisvra nie.
Maar die buitengewone vergadering self is nie bedoel
om ingerig te word as ‘n tipiese verhoor waar
aantygings en bewerings deur kruisvra en die oproep
van getuies onder die loep kom rue. Die bedoeling van
die vergadering is in werklikheid om finaal “na die eis
van omstandighede te handel”, en dit dan in die hg van
die ondersoekverslag en aanvuhlende dokumentasie
van die RK.
Hierdie ondersoekverslag sluit in hoe die kerkraad en
sy kommissies, asook die medeleraars as geestehike
leiers, met die ontevredenheid oor die betrokke leraar
gehandel het en geprobeer het om vrede te herstel.
Dit omvat ook die pogings van die Ring (RK) om self
vrede te help herstel. Verder hou dit in dat die RK
rapport sal doen oor hoe bewerings oor die leraar se
bediening geweeg en geverifleer is. Die Ring is
immers daar om ook na die baste van sy vermoë die
saak van ds Van Rooyen te behartig.
Die RK hat veral in belang van ds Van Rooyen juis
deeghik gesoek na verifiering van die bewerings oor die
gehalte van die leraar se bediening. Met die jaarhikse
wissehing van die kerkraad hat die RK besluit om ook
die nuwe kerkraad te ontmoet, aangesien ongeveer
die helfte van die kerkraad uit nuwe lede bestaan hat.
Op 20 Februarie 1997 is die vergadering gehou. Ds
Van Rooyen was teenwoordig en hy kon reageer op
die inhoud van die versiag aangaande sy bediening.
Die kerkraad hat die RK versoek om nog ‘n keer te
gaan vasstel wat die gevoel van die gemeente is.
Ontmoetings hat plaasgevind op 7 en 8 Maart 1997 en
enige gemeentelid wat graag ‘n mening/getuienis ten
opsigte van enige bedieningsaspek of ds Van Rooyen
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AANBEVELING: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.

persoonlik, wou lewer, hat die kans gekry om die RK
te ontmoet. Hierdie was by uitstek ‘n geleentheid am
seker te maak dat die bewerings teen ds Van Rooyen
wel substansie het en dat enige persoan met teen
argumente die saak van ds Van Rooyen kan help stel.

Motivering: In die hg van paragraaf 2.1.1 hierbo, word
hier geen verdere kommentaar gelewer nie.
2.1.5 Die reg am aangehoor te ward deur die

Op ‘n vraag aan ds Van Rooyen op2 Oktober 1997 of
hy reken dat hy voldoende geleentheid gekry het am
gedurende die verskillende fases van hantering van
ontevredenheid, getuienis te weerlê, bevestig hy: “Ek
het ‘n goeie geleentheid gekry am getuienis te weerlê
tydens die buitengewofle vergadering van die Ring,
asook by die RingskommisSie”.

ringskammissie

AANBEVELING Hierdie appêl word nie gehand
haafnie.

Motivering: ‘n Kworum van die RK was teenwoardig.
2.2 Die vraag na ‘n behoorlike ondersoek

2.1.2 Reg am stukke vooraf te ontvang

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haafnie.

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.

Motivering: Die reikwydte van die RK se ondersoek
om inhigling te bekom en die kontralering daarvan in ‘n
unieke gemeente/leraar-SituaSie is bo verdenking.
Verwys oak paragraaf 2.1.1.

Motivering: Ds Van Rooyen beweer dat hy het geen
stukke ontvang nie. Die Ring sê: “Hy het ‘n valledige
verslag van die Ringskommissie vooraf ontvang.” By
appèlpunt 2.1.3 beweer ds Van Rooyen dat hy 20
minute gehad het am te reageer. Die ringsnatule 14
April 1997 (par 4.1) sê: “Die verslag van die
Ringskommissie ward uitgedeel en die vergadering kry
ruim geleentheid om ditte bestudeer.”

2.3 Ondersoek deur die kerkraad
2.3.1 Voorsitter van sewe-lidkommiSSie
AANBEVELING Hierdie appél word nie gehand
haaf nie.

Na gesprek met ds Van Rooyen en ‘n hd van die RK
word dit duidelik dat ds Van Raayen die ringsverslag
ongeveer een week voor die buitengewone vergade
ring van die Ring ontvang het. Hy is tevrede met
hierdie aspek. Hy oardeel egter dat die geskrewe stuk
van Welgemoed oak vooraf aan ham gegee moes
gewees hat. Hy het by die ringsvergadering nie
beswaar gemaak oor Welgemaed se stuk nie dit
erken hy.

Motivering: Dr Roseman se betrakkenheid by ‘n
voorstel maak horn nie onbevaeg om ‘n kammissie
van die kerkraad te hei nie.
2,3.2 Manipulasie by kommissiesameStelling

-

AANBEVELING:

appèl

word

nie

gehandhaaf nie.

Ds C Stander (RK) wys daarop dat lede van die RK nie
geweet het of Welgemoed se getuienis by die
vergadering mondeling of skriftelik sou wees nie.
Hulle hat dit dus oak eers by die ringsvergadering in sy
skriftelike vorm ontvang.

Motivering: Geen bewyse van manipulasie word deur
die appellant gelewer nie.
2.3.3 Nastreef van versaening
2.3.3.1 KerkraadskommiSSie nie bereid tot
versoening nie.

2.1.3 Voldoende tyd om myself te verdedig
AANBEVELING: Hierdie appèl word nie gehand

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.

haaf nie.
Motivering: Die ringsnotule van 14 April 1997
(paragraaf 4.2) sê die ouderling van Welgernoed kry
20 minute am te reageer. Ds Van Roayen erken aan
die SRK dat hy saam met die vrae wat gevra is meer
as 20 minute gekry hat om te reageer. Hy erken dat
hy oak nie tydens die ringsvergadering meer tyd gevra
hat af vir die verdaging van die vergadering ‘n versoek
getig het nie. Hy onderstreep verder dat hy tydens die
ringsvergadering vol moed gevoel het dat die saak
immers in sy guns beslis sou word.
2.1.4 ReQ am te reageer op aantygings van lidmate
die RK aanvaar inligting anvoarwaardelik.

Hierdie

-

Motivating: Hierdie punt is vaag gestel. Wat billikheid

en regverdigheid betref, dit is reeds vraeër gehanteer.
2.3.3.2 RingskammiSSie nie objektief nie
AANBEVELING: Hierdie appèl word nie gehand
haafnie.

Motiveting: Geeri bewyse van bevooroardeeldheid van
die RK ward gelewer nie.
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2.3.3.3 Die reg om getuienis te Jewer.
AANBEVEUNG: Hierdie appetgrond is nie ont
vanklik nie.
Motivering: Dit gaan oor ‘n besluit van die kerkraad
waarteen ds Van Rooyen by die ring beswaar moes
maak.
2.3.3.4 Notule 19 November 1996
AANBEVELING:
vanklik nie.

Hierdie appèlgrond is nie ont

Molivering: ‘n Beswaar teen ‘n besluit van die kerkraad
in verband met die verandering van die notute, moet
by die Ring ingedien word en nie by die sinode nie.

3.3 Kritiek teen prosedure en nie die meriete van
die kommissie
AANBEVELING: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.
Motiveiing: Die RK is korrek nl “ds Van Rooyen maak
nie ‘n goeie onderskeid tussen die korrektheid van die
notule en die meriete van die aangeleentheid nie”.
3.4 Vraag 1: Is met ds Van Rooyen in gesprek
getree oor ongetukkigheid?
AANBEVELING:
gehandhaaf nie.

2.3.3.5 Gerug oor meisies
AANBEVELING:
vanklik nie.

van die Ring, ni dat ds Van Rooyen wet tydens sy
voordrag by die vergadering die woord “objektief”
gebruik het.

Hierdie appèfgrond is nie ont

Motivering: Soos die RK tereg sê, is hierdie slegs ‘n
mening en nie die aanbieding van ‘n appelgrond nie.

Hierdie

appèt

word

nie

Motivering: Tyderis die gesprek met die SRK gee ds
Van Rooyen toe dat daar by verskillende geleenthede
met horn gepraat is, maar dat hy dit gesien het as deel
van die gewone gang van die bediening en nie as
waarskuwings nie. Hy het dus die proses anders
verstaan.

2.3.3.6 Foute van kerkraadskommissies
3.5 Ondertekenaars van petisie
AANBEVEUNG:
ontvanktik nie.

Hierdie

appètgrond

is

nie
AANBEVELING:
vanklik nie.

Motivering: Dit is nie ‘n formutering wat as ‘n
appelgrond kan dien nie.

Hierdie appetgrond is nie ont

3. OPMERKINGS OOR DIE NOTULE VAN DIE RING

Motivering: Tydens gesprek met die SRK verduidelik
ds Van Rooyen dat hierdie punt nie soseer die
aanbiediñg van ‘n appetgrond is nie, maar eerder en
regstelling soos hy die saak sien.

3.1 Inteiding

3.6 Afvaardiging van Welgemoed besoek

Hierdie vorm ‘n inleiding en word nie beskou as ‘n
appèt waarop gereageer moet word nie.

AANBEVEUNG:
ontvankllk nie.

3,2 Objektiwiteit van die Ringskommissie

Motivering: Tydens gesprek met die SRK verklaar ds
Van Rooyen self dat hy met hierdie punt slegs wit Se:
neem kennis van hoe die kerkraad dinge hanteer, hoe
swak hutle hulle werk doen.

AANBEVEUNG:
gehandhaaf nie.

-

Hierdie

appèt

word

nie

Motivering: Die RK se antwoord is duidelik ni “Hy (ds
Van Rooyen) bedank die RK vir die objektiewe wyse
waarop die saak hanteer is. Hy meld dat hy
voortdurend ingelig was oor die prosedure wat gevolg
is en dat dit horn deurentyd veilig laat voel het.
(Vergetyk Ring Notute 14/4/97, punt 4.3, bladsy 5)”.
Tydens die gesprek van ds Van Rooyen en die SRK
hou ds Van Rooyen vol dat die RK baie vriendelik
teenoor horn was, maar dat objektiwiteit by huNe
ontbreek het. Die SRK meen, uit die rekords voor die
kommissie plus die aanvullende getuienis van ds Van
Rooyen, dat dit hoegenaamd nie blyk dat die RK
bevooroordeeld teenoor ds Van Rooyen was nie.
Tydens gesprek sê die verteenwoordiger van die Ring,
ds C Stander, dat hy gekontroleer het met ander lede

Hierdie

appetgrond

is

nie

3.7 Klagtes uit C-wyk
AANBEVELING: Die appèl word nie gehandhaaf
nie.
Motivering: Die RK wys daarop dat die herderlike
versorging en ontevredenheid teenoor ds Van Rooyen
verband hou. Qor die toetsing van getuienis, is reeds
vroeër uitspraak gegee.
3.8 Terugvoering van die jeug
AANBEVELING: Hierdie appèt word nie gehand
haaf nie.

Motivering: Die RK het ‘n behoorlike uitnodiging gerig
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tot die gemeente om voorleggingS te maak.

4.3 Onbetrokkenheid van lidmate a g v ds Van
Rooyen

3.9 Prof Schwefla se vers~ag

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand

AANBEVEUNG
haafnie.

Hierdie appè~ word nie gehand

haaf nie.
Motivering: Verwys paragraaf 4.2.

Motivering: Die RK se kommentaar maak duidelik dat
hier waarskynlik net verwarring is en dat die nagaan
van notules die saak opklaar.

4.4 Os Van Rooyen slaag nie as leraar vir die jeug
nie

AANBEVELING: Hierdie appél word nie gehand

3.10 Wou nie praat oor kne~punte

haafnie.

AANBEVELING: Hierdie appè~grond is nie ont
vank~k nie.
Motivering: Tydens gesprek met die SRK verduidelik
ds Van Rooyen dat hy slegs feitelike inligting wil
verskaf.
3.11 Ek bet nie my woord gestand gedoen nie

Motivering: Verwys paragraaf 4.2.
4.5 Spanning op koflegiale vlak
AANBEVELING:

Hierdie

appèl

word

nie

gehandhaaf nie.
Motivering: Dit blyk duidelik uit die stukke dat daar wel

AANBEVEUNG: Hierdie appè~grond is nie ont
vankUk nie.

spanning op kollegiale viak bestaan. Hierdie spanning
kan nie net toegeskryf word aan ‘n siektetoestand by
ds Van Rooyen se kollegas nie.

Motivering: Tydens gesprek met die SRK verduidelik
ds Van Rooyen dat hy slegs feitelike inNgting wil
verskaf.

4.6

3.12 Dr George Roux
AANBEVEUNG: Die appè~ word nie gehandhaaf

nie.
Motivering: Die notule is korrek en die konteks word
deur die RK se kommentaar verklaar.
4. GEVOLGTREKK~NGS
KOMM~SS~E

VAN

D~E

RINGS

‘n beduidende deep van die gemeente
Hierdie

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.
Motivering: Uit die stukke blyk dit inderdaad dat die
kerkraad nie meer kans sien vir versoening nie.
4.7 Gemeente bet seergekry!aankOfldigiflg
AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haafnie.
Motivering: Die gemeente en ds Van Rooyen het

4.1 Ds Van Rooyen ont~ok ~n negatiewe reaksie by
AANBEVEUNG:
gehandhaaf nie.

Bereidheid tot versoening

appè~

word

nie

Motivering: Dit is juis die probleem wat na die Ring

verwys is.

seergekry reeds vóór die aankondiging van die
bulletin.
4.8 Ondersteuning van mense in ds Van Rooyen
se bedieningsgebied
AANBEVEUNG
nie.

Hierdie appèl is nie ontvankllk

4.2 Ds Van Rooyen bet sy ge~oofwaardigheid
verbor

Motivering: Verwys paragraaf 5.2 van appelgrond,

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie ge
handhaaf nie.

4.9 Os Van Rooyengeskok

Motivering: Die SRK oordeel dat die gevolgtrekking
van die buitengewone ringsvergadering gemaak oor
ds Van Rooyen se geloofwaardigheid as bedienaar
van die Woord in die gemeente van Welgemoed en
dat hy nie “langer sy gemeente tot stigting kan dien
nie” (Kerkorde-Artikel 12.1), gebaseer is op die

ondersoeke asook ‘n kruiskontrolering van die
kerkraad se standpunte deur die RK.

aldus ds Van Rooyen.

AANBEVEUNG: Hierdie appèlgrond is nie ont
vanklik nie.
Motivering:

Die SRK meen, by al die begrip en

empatie vir die partye, dat dit nie die Sinode se taak is
om oor die ervaring van persone finale uitsprake te
maak nie.
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5. OBJEKTlW~TElT VAN DIE RINGSKOMMISSIE

bewerkstellig?

5.1 Inleiding: RK simpatiek maar het nie ‘n keuse
in proses nie

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.

AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haaf nie.

Motivering: Die versoeningspogings moet volgens die

Motivering: Die aanvoeling dat die RK n soort
gevangene van die proses van die kerkraad was,
spreek nie ult die ringstukke nie. Die Ringskommissie
het bale moeite gedoen om die ander kant van die
saak aan te hoor (audi alteram pattern-reel).
Die felt dat in die finale analise daar tog tekortkominge
was ten opsigte van die regte van ds Van Rooyen om
homseifte verdedig, is nie te wyte aan ‘n gebrek aan
objektiwiteft by die Ring nie. Selfs in die uitdeet van die
dokurnente met betrekking tot die Artikel I 2-geskil het
die Ring regstellend tot die voordeel van ds Van
Rooyen opgetree. ~verwys ook appèlpunt 2.3.3.2).
5.2 Ringskommissie aanhaling ult notule bI 7
“Die voorsitter verduidelik dat nadat die petisies en
briewe geevalueer is, die Ringskommissie geoordeel
het dat die grootste gedeelte van die mense wat ter
steun van ds Van Rooyen getuig, nie regtig ingehg was
oor die aard en die omvang van die kwessie nie. Daar
is veral oor die prosedure van die kerkraad beswaar
gemaak. Verder was daar bale simpatie en deernis vir
die gesin van ds Van Rooyen. Nêrens het dit gegaan
oor die meiiete van die saak of oor die belang van die
gemeente en die koninkryk van God nie.”
Die SRK interpreteer die ses punte van “kommentaar”
van ds Van Rooyen se appelgrond 5.2 op bI 13 van sy
appèlstuk, na aanleiding van bogenoemde woorde van
die voorsitter van die RK, as toeligting van die
appelgrond, ni dat hy dit betwyfel of die RK petisies en
briewe objektief (onbevooroordeeld) geevalueer het.
AANBEVEUNG: Hierdie appèl word nie gehand
haafnie.
Motivering: Verwys appèlgrond 3.2.
5.3 Hantering van die saak deur die Ringskommissie: die maklikste pad gekies
AANBEVELING: Hierdie appél word nie gehand
haaf nie.
Motivering: Die RK het deeglik en met toewyding
aandag gegee aan verskiNende aspekte van die
probleemsituasie en ook bewerings aan redelike
kontrolering onderwerp.
6. SLOTOPMERKING
Die volgende kernsin en vraag van ds Van Rooyen
word as appèl van hierdie afdeling gesien, ni. wat het
die Ringskommissie werklik gedoen om versoening te

oordeel van die SRK nie alleen binne die raamwerk
van die RK se optrede bekyk word nie. In isolasie
gesien sou daar moontlik beweer kon word dat die RK
nog meer moes gedoen het om versoening en herstel
te bewerk en om die vertrouensbreuk te oorbrug.
Wanneer ‘n saak egter die tafel van die Ring bereik, is
dit die kulminasiepunt van ‘n lang proses wat reeds
agter die rug is. By die hantering van Artikel 12 moet
die hele konteks van ds Van Rooyen se bediening
daarom bekyk word, dit wil sê 1992 tot 1997, soos die
ontevredenheid in die verskillende stadia aandag
gekry hat.
Gedurende die eerste jare van sy bediening was daar
reeds ernstige kritiek. Die inligting hat onder meer
gedurende 1993 en 1994 deur vraelyste aan die
gemeente beskikbaar gekom. Die ontevredenheid en
“fel kritiek” teen die bediening van ds Van Rooyen is
binne die raarnwerk van die bestuurspan, naamlik die
Ieraars, gehanteer. Pogings is aangewend om die
knelpunte in ds Van Rooyen se bediening opgelos te
kry. Sy medeleraars het volgens toeligting wat bekom
is op 2 Oktober 1997, geprobeer om nuwe strategiee
in plek te kry. ‘n Besoek aan dr George Roux, kliniese
sielkundige, het daartoe gelei dat ‘n totale herindeling
van die werksterrein in 1995 plaasgevind het. Dit is
gedoen sodat ds Van Rooyen as ‘n sogenaamde
taakgerigte persoon meer met die administrasie te
doen sou he. Sy kollegas het bale meer van die
pastorale arbeid op hulle geneem. Die kerkraad het
hierdie ingrypende herrangskikking van die bediening
goedgekeur, maar die spanning wat die agtergrond
daarvan vorm is nie aan hulle geopenbaar nie.
Die weg tot versoening en herstel in ds Van Rooyen se
bediening is stark gekortwiek deur sy siening dat hy net
met mense kan regmaak en versoen indian hy hulle
name het en hulle van aangesig tot aangesig kan sien.
Ds Van Rooyen het wel beskik oor die punte van
kritiek teen sy bediening, maar hat korreksies en
aanpassings ter wiNe van versoening en verbetering
van sy diensgehalte teruggehou omdat hy nie
“gesigte” kon sien nie. Die SRK vra ter toeligting aan
ds Van Rooyeri op 2 Oktober 1997 of die volgende
afleiding korrek is: “Dus, as U nie die name van
beswaardes kon kry nie, dan het u die besware
geensins ernstig opgeneem nie”. Ds Van Rooyen
antwoord hierop: “Ja”.
Indien die versoeningspogings van veral die RK bekyk
word, dan is dit duidelik dat die RK primer gekonsen
treer het op ‘n versoening wat sou lei tot nuwe
gesindhede onderling. Dit sou dan die basis vorm vir
die daarstelling van herstel op die bedieningsterrein
van ds Van Rooyen. Wanneer die RK uiteindelik
konkludeer dat versoening nie moontlik is nie, dan is
dit die konstatering van ‘n vertrouensbreuk en gebrek
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aan geloofwaardigheid wat maak dat selfs die
bedieningskflelPUnte nie verder aandag kan kry nie.
AFDEUNG

~.

die woorde van Bepaling 12.1, die vrede te herstel
Daardie ondersoek het veral kritiek teen ds Van
Rooyen se bediening uitgewys.” (verwys Bylae 2,
bladsy 4) (tweede versoeningspoging)
1996, 24 Oktober:

Evaluering deur die SRK

1. Die SRK wil vervolgens die appèlpunte en alle
ander rekords wat ontvangs is, kortliks beoordeel aan
die hand van die kriteria in afdeling B hierbo.
2. Uiteindelik is hoofsaakliktwee aspekte van primêre
belang: versoeningspOgiflgS en prosedures. Dit is
die aspekte wat ook aangedui is deur die appellant in
sy inleiding en motivering.
3. Die versoeningSpOgingS val in twee dele uiteen:
3.1 Wat is die aard van die pogings wat aangewend is
om vrede te herstel en versoening te bewerkstellig.
3.2 Oor watter periode het dit plaasgevind en hoe het
die Ieraar daarin saamgewerk.
4. Ko~t samevatting van versoeningspOgiflgs:

1992: Ds Van Rooyen word bevestig in Welgemoed.
1993 1995: Eerste klagtes oor ds Van Rooyen se
optrede korn reeds einde 1992 voor, volgens
toeligting verskaf op2 Oktober 1997. Os Van Rooyen
erken dit alhoewel hy dit anders interpreteer. Hierdie
klagtes is egter nie op die vlak van die kerkraad
ontvang of behandel nie, maar hoofsaaklik tussen die
Ieraars onderling hanteer. Individuele kerkraadslede
was in hierdie periode wel ook betrokke. Die vraelyste
wat in 1993 en 1994 aan die gemeente uitgedeel is,
het skerp kritiek teen ds Van Rooyen bevat. Dit lei tot
dramaties herstruktueiing van die bediening. Na die
senu-aandoening van ds Van Rooyen se kollega,
ds H Crouse, wat horn in 1996 uit die bediening
geneem het, kry die probleme in Augustus 1996 die
direkte aandag van die kerkraad.
-

I~

1996, 1 Augustus: Die kerkraad word direk betrek by
veral versoening tussen die leraars (eerste
versoeningspoging).
1996, 27 Augustus: Die kerkraad neern met groot
dankbaarheid kennis van ‘n beter verstandhouding
tussen die Ieraars.
1996, 19 September: Die aard en omvang van
klagtes van die gemeente korn ter sprake. “Opdrag
daartoe is aan ‘n sewemanskommissie
die
Kommissie op Herderhke Versorging gegee by ‘n
vergadering van die Kerkraad gehou op 19 September
1996. Dit moes ‘n ondersoek wees ingevolge
Bepaling 12.1 na die aard en omvang van die
klagtes van ontevrede gemeentelede met die
bedoeling om versoening tussen Leraars enersyds en
ontevrede gemeentelede andersyds te bereik: om, in
-

-

Die versiag dien by die

vergadering van die kerkraad. Kritiek word veral teen
ds Van Rooyen uitgespreek. “By die vergadering het
ds Van Rooyen aggressief en feitlik sonder
aansiens des persoons gereageer, maar slegs in die
algemeen kritiek teen die versiag uitgespreek. Sy
optrede het egter verhoudings geskaad.
“Die Kerkraad het egter besluit om, in die gees van
Bepaling 12.1, hewer die pad van versoening te loop
deur te beshuit dat ds Van Rooyen ontevrede lidmate

moet ontmoet om probleme uit die weg te ruim.
“Vanweë die Kommissie op Herderlike Versorging se
gebondenheid aan vertroulikheid jeens die persone
wat klagtes ingedien het, kon daar nie aan die

besluit uitvoering gegee word nie. Die Kerkraad, as
Uitvoerende Kerkraad, is dienooreenkomStig ingelig by
‘n vergadering gehou op 7 November 1996”. (verwys
Bylae 2, bladsy 4)

1996, 17 November: Op hierdie datum het ds Van
Rooyen sy spyt betuig teenoor die onder-heierouderliflg
oor sy houding en optrede by die vergadering van 24
Oktober 1996. “Hy sou ook skuld bely vir sy optredes
wat aanleiding gegee het tot negatiewe bevindings met
betrekking tot sy bediening deur die Kommissie op
Herderhike Versorging. (verwys Bylae 2, bladsy 5)
(derde versoeningspoging)
1996, 19 November:

“Ds Van Rooyen het in

teenstelling daarmee en strydig met sy onderneming
geen skuldbehydenis gedoen of berou getoon of
verskoning gevra vir sy gesindheid by die vergadering
van 24 Oktober nie. Hierdie optrede is met groot
teleurstelling en ontnugtering bejeën.” (verwys
Bylae 2, bladsy 5)

S. Wanneer die hantering van probleme met
gepaardgaande versoeningspogingS
vOór die
byeenroeping van die buitengewone ringsvergadering
geevalueer word, is dit duidelik dat die pogings oor die
jare heen verskillend van aard was. Aanvanklik
hanteer die leraars probleme en khagtes onderling.
Daar vohg op, wat genoem kan word die onderlinge
vermaning en herstehpogings binne die “bestuurspan”
van die gemeente, met betrokkenheid van individuehe
kerkraadslede, ‘n direkte betrokkenheid van die
kerkraad by die versoening tussen die leraars. ~
korn die ontevredenheid en klagtes van die gemeente
ook formeel voor die kerkraad. Die kerkraad soek
versoening in die probheem en besluit selfs om ds Van
Rooyen met ontevrede hidmate te haat praat. Hierdie
reeling stuit voor “vertrouhikheid jeens die persone wat
khagtes ingedien het” (Bylae 2, bI 4), asook die
weiering om met ds Van Rooyen te praat (Byhae 1:
1.2, bI 15). Laasgenoemde verwikkeling dra by tot
verdere vertroebeling van die bestaande spanning
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tussen ds Van Rooyen en die kerkraad/kommissie van
die kerkraad. Versoening en bedieningsaanpassings
word afhanklik gemaak van die beskikbaarstelling van
beswaardes se name. Die derde versoeningspoging
handel uiteindelik nie net oor die klagtes van
ontevrede lidmate nie, maar word sterk beinvloed deur
die “teleurstelling en ontnugtering” omdat ds Van
Rooyen “strydig met sy onderneming, geen
skuldbelydenis gedoen of berou getoon of verskoning
gevra (het) vir sy gesindheid by die vergadering van 24
Oktober nie”. (Byiae 2, bi 5). Die ondertekening van ‘n
versoeningsdokument (Ons Verbintenis) om ‘n nuwe
begin te maak, word deur ds Van Rooyen afgewys
(Byiae 1: 1.1, bI 7). Die RK vat die gesprekke en die
resultaat van die kerkraad se pogings so saam:
“Ongelukkig het die betrokke ad hoc-kommissie geen
gesindheidsverandering met betrekking tot ds Van
Rooyen se negatiewe houding teenoor gemeentelede
se besware ervaar nie. Die kommissie kon dus nie
daarin siaag om versoening te bewerksteliig nie.”
6. Die RK het self verskiliende ontmoetings gehad
met die oog op versoening: 10 Februarie 1997, 17
Februarie 1997,20 Februaiie 1997, 7 en 8 Maart 1997
(gemeentelede), asook ‘n ontmoeting met ds Van
Rooyen en ds Liebenberg. Die slotsom van die RK
was: “Na ‘n deeglike ondersoek en baie gesprekke
kon die Ringskommissie nie daarin slaag orn
versoening tussen ds Van Rooyen en die kerkraad/
gemeente van Welgemoed te bewerksteilig nie.”
(Bylae 1, bI 6, paragraaf F), Hierna is ‘ii buitengewone
vergadering van die Ring byeengeroep.
7. Samevattend kan met betrekking tot die
versoeningspogings sedert Augustus 1996 gesê
word:
7.1 ‘n Probleemsituasie, die jareiange voortsiepende
ontevredenheid, is deur die kerkraad geldentifiseer.

Dit spreek vanseif.

deur die inisiatief van kerkraadslede/die kerkraad, nie
gelei het tot die daarsteiling van harmonie en vrede
nie. Dit wii uit die rekords voorkom asof die kloof
tussen Ieraar en gemeente aityd aan die verdiep was.
Die RK het bevestiging van hierdie sluimerende
ontevredenheid onder gemeentelede gekry toe
lidmate die kommissie (RK) op versoek kom spreek
het. Dit is In vraag, hoe ds Van Rooyen die vertroue
van die gemeente kon wen, indien hy die vertroue van
‘n groot kerkraad, van medeleraar(s), van die
kerkraadskommissie, aireeds verloor het en ook nie
die geieenthede gebruik het om die breuk met sy
kerkraad/kommissie te herstel nie. Hier moet ook in
ag geneem word dat die kerkraad tydens die hantering
van die saak rnet ongeveer vyftig persent gewissei het.
Dft beteken dat lidmate op wie ds Van Rooyen sou kon
steun ook moontlik in die nuwe kerkraad opgeneem is.
Dit is een van die redes hoekom die RK weer met die
nuwe kerkraad in gesprek getree het.
8. Wat die prosedure betref, is dit reeds onder die
appélpunte behandel. Ter wiNe van duidelikheid word
die volgende oprnerkings gemaak in die hg van kriteria
by Afdeiing B:
8.1 Na ontvangs van die Artikel 12-versoek van die
kerkraad van Welgemoed, stei die RK omvattend
ondersoek in na die probleern. Die RK ontrnoet nie
net die kerkraad nie, maar individue (gerneentehede)
om die feite te verifleer. Die gerigtheid van die RK was
steeds versoening. Die RK konkludeer uiteindelik dat
hulie nie versoening kon bewerksteNig tussen ds Van
Rooyen en die kerkraad/gemeente nie.
8.2 Die bewerings oor die diensgehalte van ds Van
Rooyen is in ‘n skrifteiike versiag saam met ds Van
Rooyen by ‘n kerkraadsvergadering op 24 Oktober
1996 gehanteer. Die bewerings is later weer in ‘n
versiag aan die Ring voorgelê. (Byiae 2)

7.2 Die sake wat aanleiding gegee het, is gesis
tematiseer. (Bylae2, bladsy 5, par 3)

8.3 Kruisondervraging en oproep van getuies deur ds
Van Rooyen het nie tydens die buitengewone
ringsvergadering plaasgevind nie. Die RK het die

7.3 Die leraar is op 24 Oktober 1996 in kennis gestel
van die inhoud van die besware soos dit toe na die
ondersoek verwoord is.

voorleggings van die kerkraad/kerkraadskommissies
deurlopend aan kontrohering onderwerp om “horn (te)
vergewis van die legitimiteit van die bevindings” wat
gernaak is.

7.4 Die kerkraad het ‘n besiuit geneem ten gunste van
die pad van versoening en herstel.
AFDELiNG E

7.5 Die ieraar het na hierdie ondersoek die voile
geleentheid gehad om op die sake wat in die verslag
aan horn uitgewys is, te reageer en orn regsteilings in
sy bediening te maak. Hy het wei nie geieentfleid
gekry orn beswaardes te ontmoet nie, maar voile
geleentheid is wei aan horn gegee om met sy
kerkraad en die kerkraad se komrnissie te praat, hulle
in die oë te kyk en regsteilings te rnaak.
7.6 Waneer die volledig prentjie vanaf 1992 1996
oorweeg word, is dit duidelik dat die geleenthede tot
versoening wat oor die jare beskikbaar gekorn het,
enersyds in die kring van die leraars self en andersyds
-

GEVOLGTREKKiNGS VAN DIE SRK
1. Die SRK oordeel dat die RK en Ring omvattend
aandag gegee het aan die versoek om toepassing van

Kerkorde-Artikei 12 en dat goeie voorbereiding vir die
ringsvergadering gedoen is.
2. Die SRK neem waar uit die rekords dat die
ontwikkeling en verloop van die ontevredenheid en
spanning rondorn ds J D J van Rooyen ten spyte van
indringende pogings om tot versoening en herstel te
kom, gelei het tot ‘n onherstelbare verbrokkehing van
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die verhouding tussen leraar en kerkraad/gemeente.

Schalkwyk na die Sinode.

3. Die SRK is van mening dat deurlopend billike
geleentheid aan ds Van Rooyeri gebied is om oor die
hele spektrum van sy bediening in Welgemoed met
die kerkraad en die Ringskommissie oor bedienings
knelpunte te praat, bewerings te weerlê en aan
passings te maak ter wiNe van verbetering van
diensgehalte.

3. WERKWYSE VAN DIE SRK

4. Die SRK meen dat die Ring met in agneming van
die belang van die Ieraar enersydens en die belang
van die hele gemeente van Welgemoed andersyds, op
redelike gronde tot die konklusie gekom het soos dit
gestel is deur die buitengewone ringsvergadering
“dat ds Van Rooyen sy geloolWaardigheid in die
gemeente verloor het en dat ‘n voortgesette bediening
nie langer tot stigting van die gemeente sal dien nie,
maar ook tot skeuring in die gemeente sal lei.”
-

-

AFDELING F
AANBEVELINGS
1. Die Sinode besluit om die appèl van ds J D J
van Rooyen teen die besluit van die Ring van
Durbanville oor die Iosmaak van sy band met die Ned
Geref Gemeente Welgemoed, nie te handhaaf nie.
2. Die Sinode besluit dat die band tussen ds Van
Rooyen en die gemeente van Welgemoed losgemaak
word met effek I Mei 1997.
3. Die Sinode besluit dat die billike voorsiening, soos
reeds onder leiding van die RK van Durbanville
bepaal, vanaf genoemde datum in werking tree.

E3~2 4 C4 J F G VAN SCHALKWYK-APP~L
TEEN OlE BESLIJIT VAN DIE RING VAN
VISHOEK RAKENDE SOUTHFIELD
SE
NG OE~EENTE 5005 ULTEENGESIT IN SY
E3~EF GEDATEER. ~ 0Wt0~3ER 159S (AGENDA

Die SRK het die appèlstuk van br Van Schalkwyk, die
kommentaar van die Ring van Vishoek, die verstag
van die ringsvergadering wat br Van Schalkwyk se
appèl teen die kerkraad van Southfleld in behandeling
geneem het, asook ander tersaaklike stukke
bestudeer.
4. GEVOLGTREKKINGS VAN SRK
4.1 Appelgrond 1: Die appèl is aangehoor deur ‘n
vergadering (Ring van Vishoek) wat reeds ‘n
standpunt daaroor ingeneem het. Die Ring het self
die eenwordingsgedagte deurgegee.
4.1.1 Die feit dat die Ring die gedagte deurgegee het
dat gemeentes in die ringsgebied as gevoig van
finansiële probleme na eenwording as oplossing kyk,
beteken nie dat die Ring daarmee gesê het die
gemeentes mOét ontbind en een word nie. Dit was ‘n
selfstandige besluit van elke betrokke gemeente.
Daar is in Southfield gemeente selfs drie keer ten
gunste van ontbinding en eenwording gestem.
4.1.2 AANBEVELING
Appèlgrond I word nie gehandhaaf nie.
4.2 Appèlgrond 2: Southtield se afgevaardigdes
was teenwoordig tydens die beredenering van die
appèl.
4.2.1 Volgens br Van Schalkwyk was die
afgevaardigdes van Southfield teenwoordig in die
vergadering toe die Ring van Vishoek die appèl
beredeneer het. Die Ring ontken dit nie in sy
kommentaar nie. Die vraag is of die afgevaardigdes
van Southfield deelgeneem het aan die bespreking en
die stemming. Indien wet, is dit ‘n ongerymdheid.
Niemand kan immers regter wees in sy eie saak nie.
Selfs indien hufle teenwoordig was, is dit ongerymd.
4.2.2 AANBEVEUNG
Appelgrond 2 word gehandhaaf.

1. APPEL VOOR DIE RING VAN VISKOEK
Br Van Schalkwyk het by die Ring van Vishoek appèl
aangeteken teen die besluit van die Kerkraad van
Southfield om voort te gaan met die
eenwordingsproses met die gemeente Plumstead. Op
hierdie stadium het die kerkraad se aansoek nog nie
voor die Ring gedien nie.
2. BESLUIT VAN DIE RING VAN VISHOEK
Die Ring het op sy vergadering van 8 September 1996
e v d. besluit dat br Van Schalkwyk se appèl nie slaag
nie. Teen hierdie besluit van die Ring appéNeer br Van

4.3 Appèlgrond 3: Besware van die ander party
teen sy reg om getuies te Iaat getuig.
4.3.1 Die Ring van Vishoek het tereg br Van
Schalkwyk se standpunt dat getuies mag getuig op
grond van RegI 24:2.6(b) gehandhaaf.
4.3.2 AANBEVELING
Appelgrond 3 word nie gehandhaaf nie.
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4.4 Appêlgrond 4: Die samestelling van die
ringsvergadering.

Ten spyte van hierdie huip het die gemeente se
finansies die afgelope jare op ‘n verlies geloop.

4.4.1 Indien een van die predikante van Plumstead nie
teenwoordig kon wees by die iingsvergadering nie, kon
‘n ouderling as sy sekundus die vergadering bywoon.
(Bep 30.1).

4.6.2 AANBEVELING
Appèlgrond 6 word nie gehandhaaf nie.
4.7 Appelgrond 7: Die stembriewe het net ‘n keuse
tussen twee opsies gegee nl eenwording of nie.

4.4.2 AANBEVELING
Appélgrond 4 word nie gehandhaaf nie.
4.5 Appèlgrond 5: Slegs 54% van die gemeente het
vir ontbinding gestem.
Appelgrond 5.1: ‘n Gewone meerderheid kan nie
beslissend wees vir so ‘n gewigtige besluit nie.
Appêlgrond 5,2: Die geestelike bediening van die
46% is nie op ‘n verantwoordelike wyse
aangespreek nie.
4.5.1 Appelgrond 5 en 5.1 is nie ter sake in hierdie
appèl nie. Die Reglement vir die Eenwording van
Gemeentes (RegI 6) bepaal nie eens dat ‘n
gemeentestemming gehou moet word nie. Die
kerkraad het die bevoegdheid om
besluit tot
ontbinding en inlywing te neem.
£~

4.5.2 AANBEVELING
Appelgrond 5 en 5.1 is nie ter sake nie.
4.5.3 Appèlgrond 5.2 is ‘n persoonhike mening van die
appellant en die Ring het op grond van die inligting tot
sy beskikking anders geoordeel.

4.7.1 Die Kerkraad van Southfield het nie nodig gehad
om ‘n gemeentestemming te hou nie. Aangesien die
kerkraad egter vooraf eenparig besluit het om horn
met die uitslag van die gemeentestemming te
veraanselwig, is die stemming tog in die geval van
groot belang. Die stembrief wat gebruik is, was
duidelik verstaanbaar en het aan lidmate ‘n objektiewe
keuse gebied. Daar is ook nie enige ander onge
rymdhede met die gemeentestemming uit te wys nie.
4.7.2 AANBEVEUNG
Appelgrond 7 word nie gehandhaaf nie.
4.8 Appêlgrond 8: Die finansieskommissie soek nie
na ander oplossings vir die finansiële krisis in die
gemeente nie.
4.8.1 Uit die stukke is dit duidelik dat die Ring van
Vishoek bewus was dat Southfleld gemeente oor die
jare verskeie pogings aangewend bet om die
flnansiele probleme die hoof te bied. (Die kommen
taar by appèlgrond 6).
4.8.2 AANBEVELING
Appèlgrond 8 word nie gehandhaaf nie.

4.5.4 AANBEVEUNG
Appèlgrond 5.2 word nie gehandhaaf nie.
4.6 Appèlgrond 6: Die kerkraad het nie na al die
opsies om die finansiële probleme op te los, gekyk
nie.
4,6.1 In die getuienis voor die Ring is aangetoon dat
die Kerkraad van Southfield oor die jare heen baie
pogings aangewend bet om die gemeente se
finansiële boeke te laat kiop. Byvoorbeeld:
Die Ieraar was bereid om sedert 1986 teen ~n
verminderde traktement te werk. (‘n Bedrag van RI 09
272 wat oor die tydperk opgeoffer is, word genoem);

4.9 Appêlgrond 9: Die finansiële ontleding van die
gemeente bat veel te wense oor en kommer
bestaan oor die bediening van die lidmate.
4.9.1 Br Van Schalkwyk sê die finansiele ontleding
van Southfleld gemeente laat veel te wense oor maar
gee nie nadere besonderhede nie. Uit die stukke blyk
dit dat daar indringend aandag gegee is aan die
finansiële toestand van die gemeente. Die ring
oordeel dat vanweë Southfield se flnansiële probleme,
eenwording die laaste uitweg is.

Die Vrouediens het fondse ingesamel (by deur
spyseniering) ten einde te help om die gemeentelike
verpligtinge te finansier;

Die Ring deel br Van Schalkwyk se kommer oor die
bediening van die lidmate, maar beskou dit nie as
voldoende rede om die eenwording van die
gemeentes ter syde te stel nie. Inteendeel, die Ring
sien die eenwording as ‘n geleentheid om aan die
bedieningsprobleem aandag te gee.

Die skriba en orrelis kon alleen teen geringe
vergoeding besoldig word;

4.9.2 AANBEVEUNG
Appèlgrond 9 word nie gehandhaaf nie.

Sedert 1993 is die gemeente met R22 000 deur die
SKDB gehelp;

4.10 Appelgrond 10: Die beskerming van die
leraars se salarisse is die groot dryfveer agter
eenwording.
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4.10.1 Dit is br Van Schalkwyk se eie afleiding terwyl
die Ring oortuig is dat die eenwording gegrond is op ‘n
wetenskaplike ondersoek.

dr L Jonker, soos verwoord in mnr Pelser se brief aan
die sekretaris van die Ring van Stellenbosch, gedateer
6 Desember 1996, nie gehandhaaf word nie.”

4.10.2 AANBEVELING

4. DIE APPELGRONDE (P J PELSER 14/5197)

Appelgrond 10 word nie gehandhaaf nie.

Br Pelser noem die volgende gronde vir sy appèl
(saamgeval uit sy appèl op bI 84 van die Agenda):

4.11 Samevatting:
Br Van Schalkwyk sou wou sien dat die gemeente
Southfield nie ontbind en by Plumstead ingelyf word

nie, en dat die kerkeiendom nie vervreem word nie.
Die Kerkraad van Southfield het egter op grond van ‘n
gemeentestemming anders besluit. Br Van Schalkwyk
se appèl na die Ring van Vishoek het nie geslaag nie.
Br Van Schalkwyk word gelyk gegee dat die Ring in sy
hanteting van die appèl op ‘n tegniese punt gefouteer
het (vgl punt 4.2 hierbo). Dit is egter nie van so ‘n aard
dat die kerkraad se besluit tot eenwording ter syde
gestef moet word nie.
5. AANBEVEUNG:

Die Ring het geen rede verstrek vir sy afwysing van
die kiag nie
* Dr Jonker het sy legitimasie eed verbreek
* Die argumente geopper in die klag staan nog
*
Dr Jonker skuil agter die uitsprake van die Alge
mene Sinode
* Dr Jonker is deeltydse Iektor by die Kweekskool
*

4.1 Appelgrond: D~ Ring het geen redes verstrek
vir die afwysing van die klag nie
4.1.1 Die tugreglement lê geen pug op die Ring om by
die bekendmaking van die besluit redes
(gevolgtrekkinge) vir die besluit te verskaf nie.

Dat br J F G van Schalkwyk se “appèl teen die
besluit van die Ring van Vishoek rakende
Southfield se NG Gemeente” soos uiteengesit in
sy skrywe van 18 Oktober 1996 nie gehandhaaf
word nie.

4.1.2 RegI 23 .3.28 verleen wet aan ‘n aangeklaagde
die reg om aanspraak te maak op ~n afskrif van die
gevolgtrekking van die Ring.

E31$ C~ VER$LAG IUSAK~ APPEL VAN
P PEL~ER 11~EN DI~ RING VA~t STELU~N~

4.1.4 In die stukke a~gevra van die Ring in reaksie op
die appèlgronde het die Ringskommissie (RK) wel
bepaalde gevolgtrekkinge self geformuleer.

4.1.3 Aangesien dit hier om ‘n leerstellige klag gaan,
oordeel die SRK dat die klaer ook die gevolgtrekkinge
van die Ring kon aanvra. Br P J Pelser het nie van die
reg gebruik gemaak nie.

4.1.5 AANBEVEUNG
1. DIE STUKKE WAT DIE SRK HANTEER HET
Die SRK het die appèl van P J Pelser gedateer 14 Mei
1997 hanteer asook die aanvanklike reaksie van die
Ring gedateer 23 Mei 1997 tesame met at die stukke
wet deur die Ring aangestuur is, asook die tweede
stuk van die Ringskommissie (ongedateerd) waarin die
Ringskommissie uitvoeriger op die appèlgronde
ingegaan het.
2. DIE KLAG WAT DIE RING HANTEER HET
Dat dr L Jonker in ‘n preek van 25 Februarie 1996 en
in artikels by herhaling sy legitimasie eed, soos vervat
in vorm 9, verbreek het deur standpunte te handhaaf
en te verkondig in stryd met die bedoeling en inhoud
van artikel 3, 4, 5 en 7 van die Nedertandse Geloofs
belydenis.

Hierdie appelgrond word nie gehandhaaf nie.
4.2 Appètgrond: Dr Jonker hét sy legitimasie eed
verbreek
4.2.1 Wat betref die appelgrond dat dr Jonker sy
Iegitimasie-verklaring verbreek het, moet daar gelet
word op dr Jonker se verkiaring in sy brief van 26
Januarie 1997 (sic: hierdie datum moet klaarbtyklik
lees 26 Februarie 1997) aan die ringskommissie van
Stellenbosch. Daarin skryf hy ondermeer: “Ek ver
klaar onomwonde dat ek die Bybel as die Woord van
God aanvaar, en dat ek voor die gesag daarvan buig.
My oortuiging is dat die gesag van die Skrif bely moet
word in samehang met die doel of skopus waarvoor
die Bybel tot stand gekom het. Dit gaan in die Bybel
oor die selfbekendstelling van God veral in Sy Seun
Jesus Christus as die genadige en reddende God.
Die Bybel het nie gesag in enige ander opsig as juis
dat dit die selfbekendstelling van God, Woord van God
is nie.”
-

-

3. UITSPRAAK VAN DIE RING
“Nadat die
stukke in
aangehoor
bevind die

Ring van Stellenbosch die tersaaklike
behandeling geneem het, die partye
en geleentheid vir bespreking gegee het,
ring dat die kiag van mnr Pelser teen

In die mate wet Jonker die gesag van die Skrif aanvaar
sou gesê kon word dat hy nie sy legitimasieverklaring
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verbreek het nie. In die mate wat Jonker die gesag
van die Sk~if beperk tot die selfbekendstelling van God
sou wel gevra kon word of dit in ooreenstemming is
met die besluit van die Algemene Sinode oor die
betroubaarheid van die Skrif. Daar staan in die
verband die volgende: “Wanneer dit eenmaal aanvaar
word dat die Heilige Skrif ‘n bepaalde skopus hat,
spreek dit vanself dat alles wat aangaande die HS bely
word, in verband met die skopus van die skrif gebring
moet word. Dit beteken nie dat die gesag van die Skrif
beperk word deur sy skopus nie, maar dat die gesag
van die Skrif nie Iosgemaak mag word van sy skopus
nie. Die Skrif is onfeilbaar omdat dit in elke opsig
beantwoord aan die bedoeling van God daarmee.”
Hier gaan dit oor ‘n besluit van die Algemene Sinode
en nie oor die legitimasie verkiaring nie.
4.2.1 AANBEVEUNG

gehaltene, heihige Geschichte aus der Früh- und
Urzeit.” Hierdie definisie bring iemand soos Van Dyk
(uit: “The truth in history and myth” in Old Testament
science and reality, 1992, 100-1 01) tot die volgende
standpunt: “One can even say that myths are an
ancient form of historiography this definition does
convey the important idea that myths were considered
true history. The ancients, therefore had no problem
in believing myths, because all elements were totally
compatible with their worldview. This is, however, not
the case with modern man. For us it is clear that
myths are not scientifically or historically true in the
popular sense of the word. A Myth is not necessarily
a scientific abstraction of the realities of nature, neither
is it an accurate reconstruction of past (historical)
realities.
Because of these unscientific and
unhistorical elements in myths, modern man is inclined
to define myths as being totally untrue. But and in
this sense myths are closely linked to truthful history
myths are an accurate reflection of present and often
timeless realities.” Met hierdie standpunt vereenseiwig
ek my.”
...

-

-

Die appèlgrond word nie gehandhaaf nie.
4.3 Appèlgrond: Die argumente geopper in die
klag staan nog
4.3.1 Uit die stukke blyk dit dat die argumente wat br
Pelser aangevoer hat daarop neerkom dat Gen 1 II,
-

Jona en ander Skrifgedeeltes nie mitiese stof is nie,
maar die onfeilbare Woord van God en dat die
geskiedenis daarin verwoord die waarheid is.
Volgens sommige is ‘n mite gelyk aan ‘n stone wat as
sodanig die gesag van die Skrif in gedrang bring.
Hierdie begrip van ‘n mite kom ooreen met ‘n
algemene opvatting wat bestaan dat mites onware en
primitiewe vertellinge is wat deur ‘n primitiewe en
naIewe mentaliteit daar gestel is. Indien dele van die
Cu Testament dan as mites beskryf word beteken dit
dat dit onware vertellinge is wat geen godsdienstige of
ander waarhede bevat nie.
Uit die gesprek wat met br Pelser en ds Sahd van die
Ringskommissie gevoer is, hat dit geblyk dat br Pelser

van mening is dat hierdie omskrywing van ‘n mite die
algemene betekenis van ‘n mite is wat in die
samelewing aarivaar word.
Jonker ontken in die eerste plek dat hy die begrip mite
of mitiese stof in sy preek van 25 Februarie gebruik
hat. Br Pelser hat tydens die gesprek toegegee dat dit
moontlik is dat dr Jonker inderdaad nie by daardie
geleentheid van mite gepraat het nie. Hy het egter
daarop gewys dat Jonker wel die begrip op ander
plekke gebruik het. Jonker erken wel dat hy dit in die
Huisgenoot-artikel gebruik hat.
Jonker gaan dan verder deur te verklaar wat hy met
die begiip mite bedoel. “Wanneer ek die term gebruik,
doen ek dit in die vakwetenskaplike sin waar dit
meerendeels gebruik word om na ‘n bepaalde
Iiteratuursoort te verwys. Die definisie van Cancik (uit:
Mythische und Historische Wahrheit, 1970, 21),
hoewel nie noodwendig volledig nie, warp hg op die
saak. Hiervolgens is ‘n mite “...eine fUr wahr

Volgens hierdie standpuntstehhing gee Jonker toe dat
dit wat in die Bybel geskryf is “an accurate reflection of
present and often timeless realities” is. As vakweten
skaphike wil hy egter vir homself die moontlikheid
oophou om sommige van die literatuursoorte in die
Bybel as mites te tipeer hoewel hy dan glad nie
daarmee bedoeh dat die betrokke literatuur onwaar is
in wat dit sê nie.
Jonker gee ook toe dat sy gebruik van die term “mite”
in die Huisgenootartikel tot misverstand kon lei.
“Daarom is ek ook bereid om te erken dat dit ‘n fout
was om dit in daardie konteks te gebruik, sonder dat ‘n
breer verduidehiking moonthik was. Cm hierdie rede
het ek ook doelbewus die term in my preek van 25
Februarie vermy.” Br Pelser hat in die gesprek wat
gevoer is, toegegee dat dit moonthik is dat hy nie
korrek is nie in sy stehhing dat dr Jonker die begrip
“mite” in die preek van 25 Februarie gebruik het.
In die hg van hierdie verklarings van dr Jonker wil dit
tog blyk dat hier nuwe hg gewerp word op die
argumente.
4.3.2 AANBEVELING
Hierdie appèlgrond kan dus ook nie gehandhaaf
word nie.
4.3.3 Die SRK wil egter ook die Sinode se aandag op

die volgende vestig. Br Pelser wys daarop dat in die
geskrif Op soek na Jona, waarvan Jonker die
medeskrywer is, daar op bl 277 die volgende geskryf
staan: “Dit is bevrydend wanneer ‘n mans besef dat die
betroubaarheid en gesag van die Skrif nie gesetel is in
die feitelike en historiese korrektheid daarvan nie,
maar in die aanspraak wat dit hat dat dit God se
Woord in mensetaal is.”
Dit is ‘n vraag tot wafter mate ‘n stelling soos hierdie
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korreleer met Jonker se omskrywiflg van wat hy met
die begrip “mite” bedoeL Skep steflinge soos die wat
aangehaal is nie nog attyd die gevaar om verwarring
by lidmate te skep nie en moet die Sinode nie ‘n
ernstige beroep op alle Ieraars en teotoë doen om in
hulle stelwyseS tydens die verkondiging van die Woord
en in wat huHe skryf en publiseer bale versigtig te wees
met wat en hoe hutte praat en skryf nie sodat hulle nie
hut Iegitimasie~verktariflg onder verdenking bring nie.
By die gebruik van die begrip mite sal die vraag nog
altyd bty wat bedoel word met die begrip en wat die
werklikheidsgehaite daarvan is. Indien boodskap en
werktikheid van mekaar tosgemaak word, beteken dit
dat elkeen die sg boodskap kan interpreteer soos wat
hylsy wit. Terwyl daar nie toegegee kan word aan die
fundamentaliStieSe siening dat alles in die Bybel
presies gebeur het soos dit beskryf word nie moet
boodskap en werklikheid, die heilshistorieSe aard van
die openbaring ook nie gekompromitteer word nie.
4.3.4 AANBEVEUNG
Die Sinode doen Ln beroep op dr Jonker en afle
gelegitimeerdes om in hulle stetwyses oor die Skrif
bale versigtig en bedag te wees.
4.4 Appèlgrond Dr Jonker skull agter die uit~
spraak van die Algemene Sinode.
4.4.1 Die Algemene Sinode het in 1986 ondermeer

die volgende aanvaar as sy standpunt: “Die uitspraak
dat die Bybel geen handboek vir die wetenskap of die
geskiedenis is nie, beteken nie dat die Bybel vir die
wetenskap geen betekenis het tile, of dat die Bybel
histories onbetroubaar is tile. Die hete boodskap van
die Bybel staan en vat juis by die betroubaarheid van
die geskiedenis van Gods helisdade wat daarin
verkondig word. Maar die Bybet hanteer hierdie
geskiedenis nie op ‘n modern-Westerse manier nie,
streef nie na wetenskaplike presisie en vottedigheid nie
en mag daarom nie onderwerp word aan eise wat nie
rekening hou met die historiese en kulturete
bepaaldheid van die Bybelse verkondiging en die
uitgesproke doet waarmee hierdie verkondiging aan
ons gegee is nie.” (In die stukke voor die Ring en die
SRK het die woorde “en mag daarom tie onderwerp
word aan eise wat nie rekening hou met” uitgevat. Bg
is die besluit soos deur die Atgemene Sinode van ‘1986
aanvaar).
Dit is inderdaad ‘n vraag of hierdie standpunt van die
Algemene Sinode tie die ruimte Iaat dat daar o.m.
verskittende Iiteratuursoorte in die Bybet kan wees tie
‘n ruimte wat nie noodwendig die gesag van die Skrif
as sodanig aantas nie.
-

4.4.2 AANBEVEUNG
Hierdie appelgrond kan nie gehandhaaf word nie.

4.4.3 Volgens sy uitspraak het die Ring hom met
Jonker se standpunt vereensetwig. Hierdie standpunt

het hulle gebaseer op die besluite van beide die
Atgemene en die Wes-Kaapse sinode.
4.5 Appelgrond

KweekskoOl

Dr Jonker gee klas aan die

4.5.1 Die opmerking is feittik korrek maar is nie ter
sake as ‘n appèlgrond nie. Dit is gevotglik nie
ontvankhk as appelgrond nie.
Die Sinode word wysheid toegebid in die oorwegiflg
van at die sake wat in hierdie verstag voor horn gebring
is.
Die Sinodate RegskomrnisSie
P Coertzefl (Aktuarius)
K Delport (Voorsitter)
P J Botes
C F te R Stodart
J P Theron
G J van Jaarsveld (Skriba)
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E4: BYKOMENDE VERSLAG PROPONENTE (A5~&5 BL 53)
MEMORANDUM RAKENDE D~E HU~DIGE S~TUAS~E RONDOM PROPONENTE SOOS
VOORGELE DEUR D~E DAGBESTUUR VAN D~E KURATOR~UM VAN D~E TEOLOG~ESE
KWEEKSKOOL STELLENBOSCH AAN D~E BU~TENGEWONE VERGADER~NG VAN D~E
S~NODE VAN D~E NEDERDUF~SE GEREFORMEERDE KERK ~N SU~D-AFR~KA ~N S~TT~NG
TE KAAPSTAD 7 9 OKTOBER 1997
1. AGTERGROND
Die Dagbestuur van die Kuratorium van die Teologiese
Kweekskool Stellenbosch lê graag die volgende
memorandum aan die Sinode voor rakende die hele
situasie rondom die huidige gebrek aan formele
werkgeleenthede vir proponente, hoe dit deur hulle
beleef word, en wat in hierdie verband gedoen kan
word.
Die memorandum sluit ten nouste aan by die verslag
van die ad hoc-kommissie oor die pastorale versorging
van predikante, en moet teen dieselfde agtergrond
beoordeel word.

toename in die getal predikante wat vroeër aftree, mag
moontlik birme enkele jare ‘n groter aanvraag na
proponente tot gevoig he.
Totale aantal afgestudeerde proponente by die drie
teologiese inrigtings in 1981, 1986, 1991, en (na
raming) in 1997 en 2000.

Stellenbosch
Pretoria
Bloemfontein
Totaal

1981

1986

1991

1997

2XD

131
93
9
233

51
45
25
121

28
56
33
117

24
22
13
59

15
22
6
43

3. VROULIKE PROPONENTE
2. STATISTIEK
Statistiek is koud en onpersoonlik, ook wanneer die
nood rondom proponente met syfers aangedui word.
Daarom moet steeds in gedagte gehou word dat agter
elke syfer daar ‘n bepaalde individu is, iemand wat
lank studeer en baie opgeoffer het in die oortuiging dat
die Here horn of haar tot die evangeliebediening
geroep het.
2.1 Beroepbarelberoepafwagtende proponente
Een van die redes waarom dit baie moellik is om die
huidige situasie rondom proponente statisties te
ontleed, is dat nie alle persone wat kerkregtelik
beroepbaar is, ook werklik beroepafwagtend is nie.
Daar is ‘n aansienlike aantal persone met proponents
bevoegdheid wat permanente betrekkings in ander
beroepsrigtings beklee, soos byvoorbeeld doseerposte
(professore, senior lektore) aan universiteite in
vakrigtings soos onder meer Godsdienskunde,
Filosofle, Kiassieke Tale en Cu Nabye Costerse
Studies. Aihoewel hierdie persone beroepbaar is,
verkeer hulle nie in dieselfde omstandighede as
proponente wat pas afgestudeer het, en die nood van
werkloosheid ervaar nie.
2.2 Atname in afgestudeerde proponente
Dit is insiggewend om te let op die vergelykende
studentegetalle by die drie teologiese fakulteite waar
predikante vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk
opgelei word. Dit is duidelik dat daar ‘n skerp daling is
in die getal proponente wat afstudeer.
Die drastiese afname in die getal teologiese studente,
soos ult die onderstaande tabel blyk, tesame met die

Daar is tans ‘n aansienlike toename in die aantal
dames wat aan die Teologiese Kweekskool studeer.
Uit die huidige 120 studente is 21 dames. Dit blyk
egter dat vroulike proponente tans nie na gemeentes
beroep word nie.
Gemeentes en ringe het in onlangse gesprekke
aangedui dat daar heelwat onsekerheid bestaan
rondom die situasie van vroulike predikante in
gemeentes. Die vraag word gevra hoe effektief ‘n
vroulike predikant aan die praktiese eise van die
gemeentebediening kan voldoen (byvoorbeeld
besoeke op afgelee plase asook aandbesoeke in
minder veilige gebiede; die implikasies van ‘n huwelik;
die verpligtinge ten opsigte van die versorging van
kleiner kinders).
Kommer word uitgespreek oor die verwagtinge wat die
steeds groter wordende komponent vroulike
proponente van die kerk mag he. Terselfderlyd is dit
duidelik dat daar in hierdie dames ‘n geweldige
potensiaal vir die gemeentebediening opgesluit lê.
AANBEVELING
Die Sinode versoek dat die Algemene Kommissie
vir Gemeentebediening indringend sal besin oor
die wyse waarop die potensiaal van die
toenemende getal vroulike proponente ten beste
in die kerk benut kan word, en om aan gemeentes
leiding te gee oor die rolvervulling van vroulike
predikante in die hg van die praktiese eise van die
gemeentebediening.
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4. INUGTINGSPUNT

Heelwat praktiese probleme word ondervind om op
die hoogte te bly van waar proponente hulle na
legitimasie bevind. Aangesien proponente wat nie gou
beroepe ontvang nie hulle gewoanlik beskikbaar stel
vir huip in gemeentes, beweeg hulle dikwels rond
sonder dat die Kweekskool weet waar hulle hulle
bevind. Wanneer gemeentes dan navraag doen na
proponente met die oog op preekbeurte, praktiese
werk of selfs moontlike beroepe, ken die nodige
inligting nie gegee word nie.
AANBEVELING

Die Sinode versoek dat die kantoor van die Skriba
van die Kuratorium as inllgtingspunt sal dien waar

fonds word opgebou uit bydraes van individue en
gemeentes.
Die fonds kan egter nie naasterby in die behoeftes
voorsien nie. Ongeveer 13 nuwe aansoeke cm huip is
die jongste tyd ontvang.
6.1.2 Tentmakerbediening
Die Tentmakerbediefling het vir proponente die deur
geopen cm op ‘n deeltydse basis by die evangelie
bediening betrokke te wees. Aihoewel dit op plekke
sinvol beleef word, het die Tentmakerbedieniflg
heelwat beperkinge.
6.1.3 Proponentsposte in gemeentes

die besonderhede van proponente so ver moontlik
op datum gehou word, en versoek proponente en
gemeentes om tersaaklike inhigting deurlopend
aan die kantoor te verstrek.

Talle gemeentes maak tans op deeltydse basis

5. VOORTGESETTE PASTORALE VERSORGING
VAN PROPONENTE

AANBEVEUNG

Die BegeleidingskommiSSie van die Kuratorium doen
baie moelte cm teologiese studente gedurende hulle
studiejare pastoraal te begeleL In die proses word
meermale vertrouensverhoudige opgebou tussen
studente en die predikante wat in die kommissie dien.
Wanneer die student gelegitimeer word, word die hele
begeieidingsproses sonder meer beeindig.
Tot op hede is nog nie aandag gegee aan die
moontlikheid dat die pastorale begeleiding na
legitimasie gekonlinueer word in gevaNe waar dit nodig
meg wees nie. Dit sou selfs moontlik wees om vir ‘n
beperkte tyd pastorale ondersteuning aan te bied aan
persone wat ná hulle bevestiging in gemeentes
daarvan gebruik wil maak.
AANBEVELING

Die Sinode versoek die Kuratorium om die moont
likheid te ondersoek dat die pastorale begeleiding
aan teologiese studente op ‘n vrywiUige grondslag
uitgebrei word ten einde aan hulle voortgesette
ondersteuning te bied indien hufle dit as propo
nente en sells vir ‘n tydperk na bevestiging in
gemeentes nodig mag he.
6. WERKG ELEENTHEDE VIR PROPONENTE
6.1 Moontlikhede deur die kerk geskep
6.1.1 Algemene Bedieningsfonds
Die doel van die fonds is cm gemeentes te help om
poste vir proponente te skep. Meer as veertig

gemeentes is die afgelope 11 jaar gesubsidieer. Die
huip strek in die reel oor ‘n tydperk van drie jaar. Die

gebruik van die dienste van proponente. Langs hierdie
weg word in ‘n groot mate voorsiening gemaak in die
behoeftes van proponente wet nie dadelik beroepe
ontvang nie.

Die Sinode spreek sy dank ult teenoor gemeentes
wat deeltydse poste vir proponente skep, en
moedig gemeentes aan om waar moontlik voile
predikantsposte te skep.
6.1.4 Proponentsposte in ringe
Daar is gemeentes wet graag van die dienste van ‘n

proponent sou wou gebruik maak, maar wat nie ‘n
proponentspos kan bekostig nie. Ringe of groeperinge
van gemeentes kan ook gesamenlik verantwoorde
iikheid aanvaar vir ‘n proponentspos, byvoorbeeld met
jeugwerk as opdrag. ‘n Deeglike behoeftebepaling as
ook ‘n duidelike en billike posomskrywing sal uiteraard
nodig wees.
AANBEVELING
Die Sinode versoek ringe of groeperinge van
gemeentes om in die fig van ‘n deeghke behoefte
bepaling oorweging te skenk aan die moontlikheid
om ‘n deeltydse proponentspos I predikantspos te
skep waarvoor gemeentes gesamenlik verant
woordelikheid aanvaar.
6.1.5 Finansiële ondersteuning uit Kweekskooi
fondse aan gemeentes wat proponente beroep
Die moontlikheid word tans ondersoek dat ‘n beperkte
flnansiële bydrae uit Kweekskoolfondse gemaak word
met die cog op die vestiging van proponente as leraars
in gemeentes. Gemeentes wet kwalifiseer vir finan
siële ondersteuning uit die Algemene Bedienings
fonds, sal dan by die Kuratorium om huip kon aansoek

doen.
Dit spreek vanseif dat hierdie mooritlikheid nie oor
weeg word omdat die Teologiese Kweekskool oor

LAATSTUKKE
surplus fondse beskik nie. Die veranderinge op die
gebied van Hoer Onderwys met die gepaardgaande
rasionalisasie sal inteendeel ook vir die Kweekskool
groter flnansiële druk meebring.
Die vestiging van proponente as leraars in gemeentes
is egter vir die Teologiese Kweekskool, as die verant
woordelike opleidingsrinrigting, ‘n saak van hoe
prioriteit.
Die Kuratorium sal waarskynlik tydens sy vergadering
in November ~n besluit oor die aangeleentheid neem.
Met die oog daarop wit die Dagbestuur van die
Kuratorium graag die gevoel van die Sinode toets.
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8. ONTMOETING MET PROPONENTE

Die Dagbestuur van die Kuratorium het op 3 Oktober
‘n ontmoeting gehad met ‘n dertigtal proponente en
die huidige finalejaarklas aan die Teologiese
Kweekskool. Die doel van die ontmoeting was om,
benewens persoontike kontak, inligting te verstrek oor
die kerk se besinning oor werkgeteenthede vir
proponente. Die geteentheid is ook aan proponente
en finalejaarstudente gebied om te sé hoe hulle die
situasie ervaar.

~

AANBEVEUNG

Die Sinode versoek die Kuratorium om in oorleg
met die Kommissie vir die A!gemene Bedienings
fonds en die kantoor van die Saakge!astigde oar
weging te skenk aan die moont!ikheid om ‘n finan
siële bydrae te maak aan gemeentes wat teraars
poste vir proponente skep, met dien verstande dat
sodanige hulp nie onnodige druk op Kweekskool
fondse plaas nie.
7. PROPONENTE: BEHOEFTEBEPAUNG, PRO
JEKSIE
Verskeie Ringe het tydens gesprekke oor teologiese
opteiding die versoek gerig dat ‘n wetenskaplike studie
gedoen sat word oor die behoefte aan nuwe
predikante oor die volgende dekade. Met die oog
daarop is gevra dat by benadering vasgeste! sat word
hoeveel predikante beoog om binne die volgende vyf
en tien jaar a! te tree, hoeveel gemeentes moontlik
mag saamsmelt, hoeveel nuwe gemeentes na
verwagting tot stand sat kom, en so meer. Op grond
van verantwoorde projeksies moet dan bepaal word vir
hoeveel predikant daar vakatures sat wees.
Die versoek is verder dat die kerk hierdie beraamde
behoefte voortdurend op datum sat probeer hou, en dit
jaarliks onder die aandag van gemeentes en
teologiese studente sat bring. Teologiese studente
moet bewus gemaak word van die realiteit binne die
huidige arbeidsmark, ook in ander beroepsrigtings,
sodat hulle nie verwytend teenoor die kerk sal staan
indien alma! nie beroepe ontvang nie.
AANBEVELING

Die Sinode versoek die Algemene Kommissie vir
Gemeentebediening om ‘n projeksie op grond van
weten~kaplike marknavorsing te maak van die
aantal vakatures vir predikante wat daar na
verwagting oor die volgende tien jaar in die Ned.
Geref. Kerk sat wees.
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E5: VERSLAG VAN D~E SKDB:
D~E POS~S~E VAN D~E KERK AS BORGUGGAAM VAN SKOLE V~R LEERDERS MET
SPES~ALE ONDERWYSBEKOEFTES
Geagte voorsitter en lede van die vergadering,
Die SKDB het ‘n versoek aan die Moderamen gerig om’n
spreekbeurt by die Sinode te kry, omdat ‘n dringende
aangeleentheid wat van so ‘n aard is dat dit nie tot die
gewone sinodesitting in 1999 kan oorstaan nie rakende
die skole vir leerders met buitengewone onderwys
behoeftes, opgeduik het.
1. AGTERGROND
1.1 Die Wes-Kaapse Onderwys Departement het on
langs Maatreëls uitgevaardig waarvolgens beheerliggame
vir openbare skole vir leerders met spesiale onderwys
behoeftes volgens die bepalings van die nuwe SA
Skolewet (Wet 94/1996) voor 31 Augustus 1997 verkies
moes word.
1.2 Die sinode, of die SKDB in sommige gevalle, is as
borgliggaam betrokke by die volgende skole:
Alta du Toit Opleidingsentrum
E(jada Opleidingsentrum
Paarl-Skool
Jan KrieI Skool
Pionierskool
De Ia Bat Skool
1.3 Histories gesien, het hierdie skole op inisiatief van die
Ned Geref Kerk tot stand gekom en is dit tot dusver
bestuur deur ‘n beheerraad waarin die kerk gewoonlik
gelyke verteenwoordiging met die staat, of die meerder
heid verteenwoordiging gehad hot. Die beheerraad is Of
dour die Sinode Of deur die SKDB aangestel en het
gefunksioneer volgens 1n konstitusie of grondwet wat deur
die Sinode, of die SKDB, goedgekeur is.
2. POSISIE VAN DIE SINODE AS BORGLIGGAAM
2.1 Ingevolge die genoemde wetgewing hot die borg
Iiggaam voortaan slegs een setel in die beheerliggaam
van die skole. Hiermee is die Kerk se posisie as borg
Iiggaam aansienlik verswak.
2.2 Hiermee saam bepaal die SA Skolewet nou dat,
nadat die nuwe beheerliggame van die skole gekonsti
tueer het, ‘n nuwe grondwet vir die skool opgestel moet
word. Hierbenewens word ‘n hele reeks funksies aan die
nuwe beheerliggame toegeken, funksies wat tot dusver
deur die beheerrade verrig is.
3. EIENAARSKAP VAN DIE EIENDOM WAARIN DIE
SKOLE BEDRYF WORD
3.1 In die geval van sommige skole is die Ned Geref Kerk
in SA die eienaar terwyl daar in ander gevalle

onduidelikheid is oor die eienaarskap van die
skoolgeboue.
3.2 Die genoemde wet maak daarvoor voorsiening
dat die eienaar van die skool met die staat ‘n
ooreenkoms kan aangaan waarin ondere andere
reelings voorkom oor die gebruik van die geboue,
maar sake soos die godsdienstige karakter en etos
van die skool kan ook in die ooreenkoms bepaal
word.
4. REGSOPINIE
4.1 Met die verkiesing van die nuwe beheer
Iiggame het talle vrae ontstaan soos:
Wat is die status van die huidige konstitusies/
grondwette van die skole?
o Wat is die posisie van die huidige beheerrade wat
deur die Sinode (of SKDB) benoem is?

Wat is die posisie van die fondse wat die skool
opgebou het (as tak van die SKDB) of as
werksaamheid van die Kerk?
°

o

is die skole nog ‘n werksaamheid van die Kerk?

4.2 Die voorsitter en sekretaris van die SKDB hot
die aangeleentheid met die voorsitter en skriba van
die Moderatuur bespreek en versoek dat
adv N Treurnicht gevra word om ‘n regsopinie,
waarin die vrae bespreek word, aan die kerk
gelewer word. Die dokument is op 6 Oktober 1997
ontvang, en vlugtig dour die SKDB bespreek.
4.3 Dit was ult die aard van die saak nie moontlik
om volledige inligting soos die historiese ontwikke
ling, al die sinodebesluite en die ontwikkelings
geskiedenis van die konstitusies aan adv Treurnicht
te voorsien nie. Met die inhigting tot sy beskikking
hot hy soos voig geadviseer:
“Die beheerliggaam wet tevore gesamentlik dour
die kerk en die departement aangestel is, is met
betrekking tot die abedryfi van die skool uiteraard
vervang dour die nuut verkose een kragtens die
Maatreëls afgekondig in Buitengewone Provinsiale
Koerant 5161 van 8 Augustus 1997. Hierdie nuut
verkose liggaam beheer egter bloot onderwys en
soortgeiyke kwessies wet statutér omskryf Is en nie
die eiendom van die skool nb. Die elendom word
steeds beheer deur die beheerilggaam van die
skool (as eienaar van die grond) dit wil se die
gesamentlike Iiggaam waarna in die huidige
grondwet veiwys word.
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Ingevolge die voorskriffe van Artikel 14(2) van die Wet
moet die verhouding tussen die beheerliggaam van die
skool en die eienaar daarvan nog beding word en hieruit
voig, na my oordeei~ dat daar nog aansienlike ruimte
bestaan om by wyse van onderhandeling met die oog op
‘n geskikte ooreenkoms met die LUR behoorlike
maatreels in te bou sodat die SKDB (deur middel van sy
meerderheid in die beheerliggaam wat die eiendom
beheer) aansienlike inspraak in die bestuur van die skool
kan he.”
AANBEVELINGS
Die Sinode
1. neem kennis van punt 1 -4;
2. benadruk dat hy nie in mededinging met die staat
wil staan nie, maar dat skole vir leerders met spesiale
onderwysbehoeftes, wat deur die inisiatief van die
Ned Geref Kerk opgerig is, in die beste belang van die
kerk en staat bedryf moet word;
3. gee opdrag aan die SKDB om:
3.1 die hele aangeleentheid rakende die posisie van
die kerk as borgliggaam van sko~e vir leerders met
spesiale onderwysbehoeftes, die status van die
huidige konstitusies, die posisie van die kerk as
eienaar van die eiendom van genoemde skole en die
ooreenkoms met die staat voUedig te ondersoek;
3.2 namens die Wes-Kaapse Sinode die onderhande
linge met die staat met volmag te hanteer;
3.3 om die nodige veranderinge in die huidige
konstitusies aan te bring en dit deur die SRK te bat
kontrober.

LEDE VAN DIE KOMMISSIE
JF Basson, GWS van Rooyen, JH Hougaard, GJ Joubert,
NE Louw, WJR Badenhorst, JM de Beer, WB Smith, A
van der Westhuyzen, S Murray, PJ Roodt, S McCarthy,
GD van Schalkwyk, JD Thom, FFJ Brand, SE Dippenaar,
AC Goosen, JC Erasmus, AJ Crous, JJU Henn, WJ
Greeff, GD Griessel, MH Heyns, Mev N Marais

VOORSITTER: PJ BOTES
SEKRETAR~S: WC VAN DER MERWE
7 Oktober 1997
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REDES GELEWER
7 OKTOBER 1997

BYLAE I

OPENINGSREDE: BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE SINODE VAN WES
KAAPLAND, OKTOBER 1997
Skriflesing: IKor 3:1-9
Teks: I Kor 3: 7: “Dit gaan dus nie om die een wat
plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat laat
groei.”

*
*

Dit is ‘n Skrifdeel die wat my die afgelope tyd besig
hou en bate laat nadink het. Toe ek onlangs by die
Groote Kerk as medeleraar ingeskakel is, het ek
hieroor gepreek, en ook by ‘n enkele ander
geleentheid. Want die waarheid wat in IKor 3:7
opgesluit is, is vir ons vandag en vir die Ned Geref
Kerk in die doodsnikke van die 2Oste eeu van die
grootste betekenis.

Die Ned Geref Kerk In Sulr.1-Afrik.a, Slno~ie van Was
Kaap (of Wes-en-Suid-Kaap, as u wit), I ,997NC.
Nie die dominees nie, nie die ouderlinge en die
kerkrade nie, nie die kommissies nie, nie die sinode
nie dis nie hulle wat die kerk laat groei nie, dis ook
nie van hulle dat die voortbestaan van die Ned Geref
Kerk afhang nie.
...

Dis God wat sorg.

—

—

Paulus het die gemeente in Korinte teen ongeveer
52NC gestig en hierdie brief waarskynlik teen 55NC
geskryf. Daar was ná die stigtlng van die gemeente in
Korinte allerlei spanninge en onderlinge stryd. Apollos,
‘n prediker uit Alexandrië wat in die gemeente van
Korinte opgetree het, het kort voor lank sy aanhang
gehad, terwyl sommige op ‘n besondere wyse verbind
gebly het aan die gemeentestigter, Paulus. Jaloesie en
twis het hoogty gevier.
Paulus skryf met hartseer aan die gemeente. Kan dit
dan tog wees dat hulle nog maar soos kindertjies in
die geloof in Christus is? Hulle tree in elk geval so
op. Op stuk van sake: wat is Apollos dan? En wat is
Paulus? Ja, ja, hulle het belangrike werk gedoen.
1-lulle was immers die mense wat ‘n rot gespeel het
sodat die Korintiërs tot geloof gekom het. Paulus het
die plantwerk gedoen, Apollos het die plantjie ná ‘n ruk
kom natgooi.
—

Maar as dit nou net vir Paulus en Apollos was, sou
daar natuurlik net moot niks aangegaan het nie. Jy kan
plant en plant totdat jy blou in iou gesig is. En natgooi
en natgooi totdat die kraan leeg is. Maar as die plantjie
rue begin groei nie, is al die moeite tevergeefs.
En let wet, sê Paulus: Apollos ken nie teat groei nie.
En Paulus kan nie laat groei nie. Dis God, net maar
God, wat laat groel.
Daarom gaan dit eintlik nié om Paulus of Apollos of
Piet of Koos of Annie nie, at is hulle bydrae in die
gemeente en die kerk ook hOe belangrik. Dit gaan om
GOd. Dit gaan om God wat laat groei: dit gaan om
Horn wat, op die keper beskou, vir sy gemeente, sy
kerk, sorg, hulle bewaar, ja, hulle end-uit bewaar at
blaak die hel van woedet
...

Korinte, 55NC.

Maar God gee aan die dominees en die kerkrade en
die kommissies en die ringe en die Sinode die
uitnemende voorreg om medewerkers in sy diens te
kan wees (IKor 3:9). God wil nie sy groeikrag gee
sonder gebruikmaking van die planters en natgooiers
nie. God laat groei en
...

Hy gebruikjou en my as sy medewerkers om dit te taat
gebeur.
‘n Ongelooflike, heerlike, uitnemende voorreg!
Met die destydse gemeente in Korinte het dit nie so
goed gegaan nie. Ten spyte van die besondere planter
en natgooier wet hulle gehad het niemand minder as
Paulus en Apollos nie! en ten spyte van die feit dat
God die groeikrag gegee het (lees maar die moot
dinge wet oor die Korinte-gemeente in IKor 1:4-9
geskryf staan!) was daar probleme.
—

—

En wie sal ontken dat dit ook met die NG Kerk in Wes
Kaap die geval is?
Ons het baie om oor dankbaar te wees.
Ons het ook bale probleme.
Nie net het die NG Kerk ‘n paar dekades tank met
apartheid op reis gegaan wet die kerk se
geloofwaardigheid skade berokken het nie. Nie net is
daar tekens dat sommige lidmate elders ‘n kerklike
tuiste gaan soek en vind nie. Nie net is daar ‘n
ongedurigheid by jongmense oor die aanslag en styl
van die NG Kerkwat hulle soms as oudmodies beleef
nie. Nie net trek talle gemeentes finansieel noustrop.
nie. Nie net is dear in die nuwe Suid-Afrika etiese en
ander kwelvrae wet vir die eerste keer of in nuwe
gedaantes opduik en waarop die kerk blykbaar nie so
maktlk soos in die verlede antwoorde ken gee nie
vrae oor die Sondag en oor aborsie en oor
homoseksualiteit en oor Skrifgesag ensovoorts,
ensovoorts
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Nie net die kweUinge nie, maar ook probleme nader
tuis tot by olkeen van ons: in sommige gemeentes
bestaan daar errnstige probleme rondom hulle
predikante die appèlsake wat voor hierdie Sinode
gaan dien, vertel iets daarvan en in party pastoriee is
daar predikante wat aan ‘n uitbrandingsindroom ly, vir
wie die stres van die bediening in die Suid-Afrika van
1997 net eenvoudig te veel geword het. En aan die
anderkant van die skaal is die tatle en talle propononte
vir wie daar nie poste is nie jongmanne en vroue wat
op butte beurt brand van verlange om in die bediening
te staan, maar vir wie die deur nog toe bly.
—

—

—

Ja, ons het, nes Korinte destyds, baie probleme. U sat
by my lysie nog ‘n hole kiomp kan byvoeg.
Dis om oor sommige van die sake te gesels, by
mekaar hg op to steek, planne to maak, besluite to
neem, mokaar to bemoedig
dit is daarorn dat
hierdie Sinode byeen geroep is. Die aanleiding vir die
sin odesitting was die moonthike verkoop van die
kerksentrum, en dáárvoor sal ons wet deeghk met
mekaar gesels. Maar die kans wat daardeur goskep is
om die Sinode to taat vorgader om oor ‘n paar sleutel
kwessies ernstig to beraadslaag, moot as ‘n God
gegewe geleentheid beskou word.
...

Natuurhik praat die kerk nie not as die sinode
byeenkom nie. Gelukkig nb. Die kork praat dikwels en
op baie maniere. Maar dan tog óOk as die meerdere
vergadering byeenkom en as ons saam, in die breëre
kerkverband, met rnekaar to rade gaan.

wees.
Vanweë die vorige Sinode so besluit oor die same
stelling van die Wes-Kaapse Sinode, is ons ‘n reuse
vergadoring. Dahk gee die grootte van die vergadering,
ten spyte van at die ongomaklikheid wat daarmee
gopaard gaan, aan ons die geleentheid om die
hartktop van die NG Kerk in ons deel van die land te
voel soos dit selde voorheon moonthik was. Ek doen ‘n
beroep op u om die vergadeiing in ‘n positiewe goes to
benader on om hartlik seam to work sodat, as ons
hiervandaan vertrek, ons atmah sat saamstom: die
Buitengewone Sinode hot ‘n bres vir die konbnkryk van
God geshaan en bet bevestig dat God ook steeds met
die Ned Geref Kerk onderweg is.
Laat dit tydens hiordie Sbnode vir ons ten diepsto om
Horn gaan: om God wat haat groei. Dit is Hy wat sy
kerk in Suid-Afrika ten spyte van bale teenspoede en
winde van vorandeiing oor die eeue laat grooi bet. Dit
is Hy wat die NG Kerk ton spyte van foute en solfs
dwatinge, soms, laat groei hot. Dit is Hy wat die Wes
Kaapso Sinode, on at die gemeentes wat hiordio
Sinode uitmaak, dour baie jare op wonderhike maniere
gobrUik hot om die evangehie van Jesus Christus wyd
on syd uit te dra. Dit is Hy, gto ons, wat dit boskik het
dat hierdie Sinode in Oktober 1997 woer vir ‘n paar
dae vergador om oor van die groot dingo wat die kerk
nou kwet, to beraadslaag.
God heat groei. En jy en ek is sy modowerkors. Meg
ons Ons deeltjie van die work in hierdie paar dee so
goed doen as wet ons ken tot sy eer!
...

Hier by ons, anders as in sommige ander sinodale
gobiede, vergader die Sinodo net eon maal elke vior
jaar.
Die geleontheid wat horn nou voorgedoen hot om ‘n
kort buitongewone sinodositting to hou, moot
aangegryp word sodat die Wes-Kaapso Sinode,
tradisioneet ‘n pasaangeeër in die goledere van die
Ned Goref Kerk, oor ‘n pear sake holder woordo kan
spreek:
Oor die kork se rois met apartheid, en oor ‘n voor
legging at dan nio aan die Waarhoids-en
versoeningskommissie
*
Oor kerkeenhoid in die NG Kerkfamitie en wat
gedoon ken word om die prosos op koers to hou
*
Oor predikante en proponente en huhle om
standighede
* Oor maniere om kerkhlko tugondorsoeke en appèlle
meer vaartbotyn te maak
*
Oor betor kommunikasie in ons sinodale gobied
ondorweg na 2000
* Qor die kerksentrum en sy toekoms.
*

Dit tyk vir my na ‘n groot taak om in die paar dao tot
ons beskikking oor hierdie sake to beraadslaag en tot
groter duidehikheid daaroor te probeer kom. Deeglike
bespreking en goeie besluite daaroor kan van hierdio
sinode eon van die belangrikstes in sy bestaan maak
omdat dit vir die NG Kerk in die breë rigtingwysers kan
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D~E TAAK EN ROEP~NG VAN D~E KERK
8 OKTOBER 1997

BYLAE 2

ontvang het deur te gee, deur te leef na ander;
om mense te wees wat, soos ons God, gb in reg en
geregtigheid en biNikheid vir almal en wat wil help skep
aan ‘n wOreld waarin ons meer hiervan kan sien.

Skriflesing: Ps 26:1-3 en Miga 6:6-8

*

As ‘n mens op ‘n afstand kyk na wat tans aan die
gebeur is in die kerk, is daar by baie dinge wat 1n
mens opgewonde en dankbaar maak tog ook sake
waaroor ‘n mens diep besorg en bekommerd kan
wees.
—

-

Een van ‘n mens se grootste bekommernisse oor die
kerk is dat ons in hierdie tyd van oorgang so vasgevat,
beset gaan word deur onmiddel like oorlewings
probleme wat nou op gemeentes se tafels tê en wag
op dringende hantering, dat ons nie genoeg tyd gaan
kry om vorentoe te dink oor uitdagings en kwessies
wat oor ‘n jaar of vyf vir ons mag voorlê nie. Dit
bekommer my dat ons kerk en ander kerke in ons
land met wie ek in die laaste tyd kontak gehad het
nie regtig besig is om te dink oor die soort situasie wat
oor ‘n vyf of tien jaar hier op ons kan afkom en oor hoe
ons dit gaan hanteer nie.
—

—

—

Ek wit graag vra dat ons die twee oggende tot ons
beskikking gebruik om twee dieper vrae oor die kerk
wat ons nie elke dag vra nie op die tafel te kry en ‘n
bietjie daarna te kyk. Terwyl ons steeds aandag gee
aan ons bediening (Hoe ons goed doen), sal ons in die
tyd ook weer moet dink oor ons taak en roeping as
kerk (Wat ons doen) en ook oor ons identiteit as kerk
(Wie ons is). Ek wit graag by hierdie eerste geteent
heid ‘n paar gedagtes met u deel oor die eerste van
die twee vrae nl oor die kerk se taak en dan more
terugkom na die tweede vraag oor die kerk se
identiteit.
-

—

U verstaan wet hoekom dit belangrik is dat ons nou en
dan ‘n bietjie tot stilstand kom en onsself afvra wat ons
nou eintlik hier maak. Ons moet dit doen omdat dit
kan gebeur met ‘n mens dat die detail van jou werk jou
so vasvat dat jy die groot prentjie uit die oog kan
verloor. Dit kan maklik gebeur dat ons so verstrik
raak in al ons planne en metodes vir die jeug, vir die
kleingroepe, vir die erediens, ens dat ons op ‘n
sekere punt nie meer dink oor hoekom otis al die
planne in die eerste plek begin maak het nie! Daarom
moet ons van tyd tot tyd weer vir onsself die vraag vra:
Wat maak ons eintlik hier?
—

—

U sal agterkom dat dit die drie goed is wat ons ook in
Miga 6 gehoor het. Die Here vra van ons dat ons reg
sal doen, liefde sal betrag en dat ons in ootmoed en
opregtheid sal wandel met ons God. Hierdie drie goed
is ‘n patroon, wat as ‘n mens dit eenmaal geregistreer
het, jy dan oral in die Skrif raaksien.
Dit is, sê al hoe meer mense, ook die drie dinge wat
Jesus se lewe en werk gekenmerk het. ‘n Mens sien
dit veral duidelik, sê lemand soos Michael Welker in sy
nuwe boek oor die Gees van Christus, as jy kyk na die
Messiaanse tekste van die Cu Testament.
As ons by na Jesaja kyk (vgl Jes 11,42, 61), sien ons
telkens die drie opdragte van die Messias:
Hy sou die aarde kom vul met die kennis van God;
Hy kom verkondig die blye evangehe van verlossing en
vrymaking;
* Hy sou genade en liefde bring vir mense in nood, vir
mense wat sukkel met die lewe; Hy sal die armes
bystaan en help, die treurende vertroos, die
moedeloses opbeur; by Horn is daar hoop ook vir die
geknakte net en vir die dowwe lamppit;
* Maar Hy is ook die Een wat reg en billikheid liefhet
en wat onreg haat; Hy is die Een wat regverdig
oordeel, wat regspreek nie net volgens die uiterlike
nie, wat die saak opneem vir die verdrukte en die
verontregte.

*

Weer sien ons hier die drievoudige opdrag!
Wat beteken dit vir ons as kerk vandag? Dit beteken,
lyk dit my, dat ons in die dae wat voorlO die drievoudige
opdrag van die kerk bangs ons bediening sal moet
neersit en onsself moet afvra moet bly afvra of dit
die dinge is waarmee ons in die gemeentes besig is.
—

—

Daar is ‘n groeiende konsensus onder kerkielers en
teoloë, is my indruk, dat die kerk van Jesus Christus
met drie goed besig behoort te wees:

Ons sat onsself moet afvra wat ons in die gemeentes
doen aan die verkondiging van die kennis van God.
Gb ons nog regtig dat dit nodig is? Gb ons nog dat
alle mense in die wêreld die evangelie van Jesus
Christus nodig het? As ons Se dat ons dit gb
is dit
so dat dit ook blyk ult die bediening en die prioriteite
van die gemeente? Wat doen ons om die evangelie te
verkondig aan mense wat nie deel is van die
gemeente nie? Wat doen ons om ons eie lidmate
beter in te Id in die waarheid daarvan? Dalk moet ons
ook vra of ons as dominees genoeg doen om ons ele
lewens te vul met die kennis van die evangelie.

om die kennis van God, die lewende God wat ons in
Jesus Christus leer ken het, te versprei;
*
om die genade en die liefde wat ons van die Here

Ons sal onsselftweedens ook moet afvra hoeveel ons
as gemeentes doen aan liefdesdiens vir mense wat
sukkel met die lewe. Dit kan so maklik gebeur dat

—

Kom ons vra ditvanoggend: Wat maak ons hier? Wat
verwag die Here van sy kerk? Wat se die Bybel oor
die taak en roeping van die kerk?

*
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ons so besig is met onsself, dat ons so begaan is oor
ons eie geluk, dat ons so flkseer op ons eie
ontwikkeling en groei, dat ons so besorg is oor ons eie
toekoms dat ons eenvoudig nie tyd kry om aan
ander te dink nie! Kan ons met eerlikheid sê dat ons
genoeg doen vir armes, vir eensames, vir radeloses
of dink ons dalk dat dit nie so belangrik is nie?
—

—

meer konstruktief te begin leef. Ek gb dat baie van
ons mense by hierdie punt is.
3. Daar is ook ‘n groot kbomp Christene van ander
kerke in die land wat wag vir ons, wat ons hand wil vat
om die pad agter Christus aan seam met ons te loop.
4. En die baste nuus daar is ook nog : God! Die
Here beef; Hy’s hier; en Hy werk vandag nog ook in
die nuwe Suid-Afrika. As dit so is, as die Here aan die
werk is, kan ons nie agteroor sit nie.
—

Ons sal onsself ook moat afvra of ons die Here se
diepe besorgdheid oor reg en billikheid vir alle mense
deel. Hoeveel is ons as christene bereid om te doen,
bereid om op te offer om te help vestig aan ‘n
samelewing waarin reg en billikheid woon?
Ek het die afgelope tyd weer ‘n bietjie gaan kyk na wat
Calvyn oor die kerk geskryf hat. Calvyn het nogal
baie aandag aan die kerk gegee. Op ‘n manier het hy
alles wat hy geskryf het, gang op gemeentes wat tot
ear van die Here moes leaf en ‘n verskil moes maak in
die wêreld.
Wat my opnuut opgeval hat by Calvyn
en wat
aansluit by dit waaroor ons vanoggend gepraat het
is dat hy nie in die eerste plek gedroom hat oor
wonderlike gemeentes nie. Hy het ‘n groter droom
gehad! Hy’t gedroom oor die wêreld oor ‘n wêreld
wat nuut word. Calvyn se droom was nie om in
Geneve ‘n fantastiese gemeente te bou nie; sy droom
was om ‘n stad te help bou waarin (weer die drie
opdragte!) God geken en geëer sou word, waar die
armes en behoeftiges versorg sou word en waar reg
en billikheid ‘n vaste plek sou he.

—

—

Ons het vanoggend in Ps 26:3 gelees: “Ek beat my
deur U liefde bei.” As die Here in sy liefde voor ons uit
is en besig is om uit te reik na bale mense in die land
wat Horn nodig hat, dan bid ek dat ons as kerk die
moed sat vind om te volg waar sy liefde ons ookal
heen rnag lel!

—

—

—

As ‘n mans terugkyk na Calvyn, kan jy hier en daar
vrae vra oor hoe hy dit probeer doen het. Jy sou kon
verskil met van die metodes wat hy gebruik het. Maar
die groter droom nie net oor die kerk nie, maar oor die
stad dit was rag!
—

My gebed in hierdia dee is dat die Here ook vir ons ‘n
droom oor die stede en dorpe, en oor die land waarin
ons woon, sal gee; dat die Here vir ons ‘n visie sal gee
van wat Hy in hierdie land kan en wil doen en hoe Hy
ook vir u en vir my, vir ons as NG Kerk, ken gebruik
om ‘n verskil te maak aan die toekoms van Suid
Afrika.
Daar is mense en koerante wat wil he dat ons
moet gb dat ons in slegte tye leef. Daar gebeur
natuurlik slegte goad rondom ons ons weet dit alte
goed. Maar ek gb dat daar ook goele nuus is in die
tyd vir ons as kerk!
—

—

—

1. Die geskiedenis en die Bybel leer ons dat oor
gangstye soos die wat ons tans beleef nie net
negatiewe kante hat nie, maar ook propvob nuwe
uidagings en moontlikhede is;
—

—

2. ‘n Mens sien rondom jou ‘n groterwordende groep
lidmate wet gereed is dalk meer as ons predikante
om die uitdagings van die nuwe situasie op te neem!
U weet daar kom ‘n punt waar ‘n mens moeg raak van
negatief wees en moedeloos wees en krag kry om
—

—
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D~E ~DENT~TE~T VAN D~E KERK
9 OKTOBER 1997

BYLAE 3
Skriflesing: Job 1 en Joh 21
Ons het gister gesê dat dit belangrik is dat ons as kerk
in die tyd nie net sal dink oor ons bediening en die
organisasie daarvan nie, maar dat ons ook tyd moet
maak om te dink oor twee dieper vrae in verband met
die kerk-wees naamlik ons roeping of taak en ons
identiteit. Ons het gister gekyk na die roeping van die
kerk. Vanoggend wit ek graag ‘n paar gedagtes oor
gemeentes en hut identiteit in u midde tê.
ldentiteit is ‘n woord wat ons deesdae al hoe meer
hoor waar mense oor die kerk en gemeentes skryf.
Wat presies is dit? Wat bed oet ons as ons praat van
‘n gemeente of kerk se identiteit? Ek kan nou lang
definisies probeer gee en dit is sekerlik ‘n saak met
meer kante as waaroor ons vanoggend ken praat,
maar as ons by die kern moet bly, kan ons Se dat
identiteit ten diepste gaan oor die vraag oor die hart
van die kerk: wie of wat ons regtig is, wat vir ons die
belangrikste in die lewe is, die vraag na ons diepste
kern.
Die vraag, sal u weet, is ‘n belangrike vraag in die
Bybel wat ‘n mens op bale plekke (ook waar jy dit nie
sou verwag nie) aantref. Byvoorbeeld die verhaal oor
Job waarvan ons vanoggend 1n stukkie getees het,
meen ek, gaan vir ‘n groot deel ook oor identiteit.
Daar kom tye, sê die verhaal vir ons, in die tewens van
mense, waar die Here toelaat dat ons in ‘n situasie
beland waar otis getoets word op hierdie vraag: wie
ons eintlik is, waar ons hart eintlik lê? Hoeveel ons
regtig vir God omgee en of ander goed (van sy gawes)
nie dalk op die ou end tog vir ons belangriker is as
God self tie? Hierdie vrae na identiteit lê agter Job en
op bale plekke in die Bybel.
-

As ‘n mens nou gaan kyk na wat die Bybel oor die kerk
skryf, kom jy agter dat die vraag na identiteit nie net vir
individue van betang is nie, maar cok vir kerke en
gemeentes. Ek hat die afgelope tyd weer gaan kyk na
die beelde of metafore wat in die Bybel vir die kerk
gebruik word.
Laat ek eertik wees: ek het aanvanklik begin kyk
daarna met gister se vraag oor die kerk se taak in my
agterkop in die hoop dat die beelde vir my ‘n paar
goed gaan Se oor die kerk se eintlike taak. Ek het ‘n
kiomp insigte gekry van die beelde gaan oor die taak
van die kerk. Maar weet u ek het nog iets besef wet ek
tot hier toe tog nie so duidelik geregistreer het nie.
Die twee sentrale beelde oor die kerk wat ons in die
Bybel kry gaan nie in die eerste plek oor die teak of
bediening van die kerk nie, maar oor die identiteit van
die kerk.
Die twee sentrate Bybelse beelde of
uitdrukkings vir die kerk is: yolk van God en liggaam
van Chtistus. Geleerdes stem saam dat attwee hierdie
sentrale beelde in die eerste plek praat oor ons
—

-

identiteit oor wie otis veronderstel is om te wees.
(Die liggaamsdele het wet verdere toepassing, maar
dit is sekondêr.)
—

Dit tyk vir my die Here wit vir ons sê dat as ons hart,
Otis sentrum, reg is, as ons duidetikheid het oor ons
identiteit, die saak vir die kerk halfpad (dalk
driekwartpad!) gewonne is. Wat ons moet doen
(roeping) en hoe Otis dit moet doen (die vraag na
bediening) is tot ‘ii hoe mate ‘n uitvloeisel of
konsekwensie van wie ons is, van ons identiteit.
Daarom help dit ook nie dat ons ons moeg maak om
oor die tweede en derde vrae van kerkwees te dink as
ons nie hetder is wat betref die eerste tie.
Wie is ons? Wet Se die Bybet: wie of wet behoort ons
te wees? Wat is die Here se verwagtings oor die
identiteit van sy Kerk? Op ‘n manier is die antwoord op
die vraag bale eenvoudig en voor die handliggend.
Die kerk en gemeentes se diepste identiteit le daarin
dat hulle aan God Drie-enig alleen behoort, dat hutte
sy eiendom is, sy maaksel en deur Horn gekoop en
dat Hy daarom alteenreg op hulle tewens het: op hulte
lojaliteit en hulle gehoorsaamheid.
Ons het reeds verwys na die twee betangrike beetde:
‘n mens sian deesdae at hoe meer dat ‘n derde beeld
bygevoeg word om hierdie verbintenis van die kerk
met die Drie Persone van die Drie-eenheid afte rond.
Die kerk is, sê mense:
die yolk van God, die Vader;
die tiggaam van Christus;
* en die skepping (soms ook tempel) van die Heilige
Gees.
Die kerk se identiteit lê in hierdie verhouding met die
Drie-enige God.

*

*

Maar nou se die Bybet vir otis nog ‘n belangrike ding
by oor die aard en kwatiteit van hierdie verhouding. As
ons mooi tuister na die twee beetde en ook na ander
plekke in die Bybel wear oor die kerk gepraat word,
korn ‘n mens agter dat hierdie ‘n bale diep, unieke,
intieme en ‘n bale eksklusiewe verhouding is. Die Here
is nie maar tevrede met enige soort verhouding tile.
Hy is ‘n jaloerse God, sê Moses, wet tie tevrede is om
ons tojaliteite met ander te deet tie. Hy is God wat
verwag (die Bergrede) dat ons harte rein sal wees, dat
ons een hart sat he wat op Horn alleen gang sal wees
en aan Horn alleen behoort. Hy is die God wet gese
hat (Mail 6) dat otis nie eers daaraan rnoet probeer
dink om Horn en Mammon saam te dien nie, want dit
ken nie.
Ken ekditso opsom: ti verhouding met hierdie God,
‘n regte verhouding met God vra van ons as kerk dat
alle ander verhoudings in otis tewe, alle ander
tojaliteite heettemal geretativeer sat word. ‘n Ja vir
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God beteken Nee vir alle ander instansies, mense en
beta nge wat ook ons hart gryp, wat ook ons hart wit
besit. Ons het net een hart, ons kan horn tile deel tile.
Ons sal moet bestuit vir wie Otis dit gee. As ons
ernstig is oor kerk-wees, as otis ernstig is daaroor om
beter te probeer doen vorentoe, sal otis die Here moet
vra om Otis bereid te maak vir hierdie totate oorgawe
aan Horn alleen. As ons nie kans sien daarvoor nie,
sal otis tot in der ewigheid sukkel met ons identiteit as
kerk.

tweede en derde kanse gee.
kerk hoop gee in hierdie tyd.

Dit moet ook vir otis

Mag die Here otis kerk help om die lesse te leer uit die
tyd van toetsing waarin ons tans is en mag Hy, deur
sy genade en krag, ons vasberade maak, ons die wit
-

gee om vorentoe beter te doen.
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Ek wit cok lets probeer sê oor ‘n tweede vraag
rakende ons identiteit. Hoe werk ‘n mens aan hierdie
identitelt? As ons weet wat hierdie identiteit moet wees,
wat kan ons van ons kant doen as otis wit meewerk
aan ons vestigirig en groel in hierdie identiteit in
Christus?
Ek sou twee goed wou noem:
Otis het meer programme en geleenthede nodig in
Otis gemeentes wat sterk fokus op spiritualiteit, op
mense se verhouding met God. Daar is ‘n gereedheid
en ‘n honger by bale lidmate om gelel te word na ‘n
dieper verhouding met Christus en otis moet sorg dat
ander aktiwiteite in die gemeente Otis nie so besig hou
dat ons hierdie mense tile kan begetel nie. Dit wit
soms tyk of bale van die mense wat ons verloor na
ander groepe, mense is wat tile by ons die aandag en
begeleiding gekry het wat hutte gesoek het nie,
*

As ons dit doen (meer aandag gee aan spiritualiteit)
sal ons ook met mekaar en ander moet praat oor wat
dieper spirituatiteit vir christene regtig beteken, want
(kom Otis sê dit vir mekaar) nie alles wat aangebied
word as dieper spiritualiteit kiop met hoe die Bybel
praat oor ‘n lewe van egte dissipetskap nie.
*

Die einttike plek waar identiteit gevorm word of nie

(Se at hoe meer metise vir otis) is in die erediens en in

die titurgie van die kerk. As ons Otis lidmate, otis
gemeentes, wit help met die vasmaak van hulle
identiteit in Christus, sat otis moet saam dink, saam
beplan, saam bid vir goeie beteketiisvolle eredienste.
Na my mening is daar op bedienitigsvlak tans mm
goed wat betangriker is as sinvolle eredienste,
eredienste waarvan lidmate sal sê dat dit vir hulle lets
beteken het, omdat hulle ervaar het dat hutle God
daar ontmoet het.
Kati otis ten slotte vir ‘n oombtik weer terugkom na
Job toe. Ek otithou tye in my tewe (voor ek van beter
geleer het) toe toetsingsverhate soos hierdie een my
bitter bang gemaak het as ek dit getees het. Dat die
Here op ‘n dag sou kon besluit om my oor te gee aan
toetsitig, was vir my skrikwekkend, want ek het nie
geweet of ek dit in my het om die toets te staag nie.
Wat doen die Here, het ek altyd gewonder, met mense
wat nie die toets slaag nie. Die verhaal van Petrus
(Joh 21) wit vir Otis hoop gee op hierdie punt. Joh 21
sê vir otis dat daar by die Here hoop is vir swakkes en
huiweriges, dat die Here getiadig is en vir mense
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HERDERUKE BRIEF VAN DIE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE SINODE VAN DIE
NED GEREF KERK IN SUID AFRIKA (WES- EN SUDD-KAAPLAND), IN SITTING VAN 7 TOT 9
OKTOBER 1997 TE KAAPSTAD~ AAN DIE GEMEENTES BINNE DIE SINODALE GEBIED:
Liewe broers en susters
Die stemming van die Sinode is gevestig met die
woorde uit 1 Kor 3:5-7 “Wat is Apollos dan? Wat is
Paulus dan? Hulle is maar net dienaars
Dit gaan
dus nie orn die een wat plant en die eon wat natgooi
nie, maar om God wat laat groei” Die Sinode het horn
daarrnee verbind aan ‘n vergaderingstyl en proses
waar die klem te aUe tye val op die wil en die eer van
die God wat groeikrag en vrug in sy kerk gee, en dat
mense se belange en voorkeure daaraan ondergeskik
sal bly. In die gees het die sitting dan ook enduit
voihard. Wat nie wil sê dat die afgevaardigdes dit oor
alles met rnekaar eens was nie. Daarvoor was die
sake op die agenda van ‘n te sensitiewe aard. Maar
deurgaans was dit almal se begeerte dat die belange
van God se koninkryk ten beste gedien sal word.
Hierdie buitengewone Sinode is byeengeroep omdat
verskeie sake dringende beraadslaging en besluit
fleming genoodsaak het. Terselftertyd is daar
geleentheid geskep om aan ‘n paar ander aktuele
sake aandag te gee.
...

Kerksentrum
Een van die dringende sake waarvoor die Sinode
byeengeroep is, was die verkoop al dan nie van die
Sinodesentrum. Die deursiaggewende vraag in die
debat was nie hoe mense oor die saak voel en watter
opsie ‘vir wie ookal die gerieflikste sou wees nie, rnaar
wat uiteindelik in belang van die kerk sou wees. Die
Sinode het beluit om aan die kommissie van Toesig en
Kontrole volmag te verleen om die kornpleks te
verkoop, of om alternatiewe benuttingsmoontlikhede
te ondersoek, wat dan ookal vir die kerk die beste
voordeel sal inhou. In die geval van die verkoop van
die sentrum is besluit dat daar nie weer ‘n
vergaderplek vir die Sinode gebou sal word nie, maar
dat dear van ander geriewe gebruik gemaak sal word.
Kerkvereniging
Daarmee was die Sinode nie afgehandel nie. Die
proses van kerkvereniging het weer ‘n keer ter sprake
gekom. En so ook die belydenis van Beihar en die
moontlikheid van ‘n voorlegging aan die Waarheids
en Versoeningskommissie. Qor hierdie sake het die
Sinode ernstig en met groot verantwoordelikheid
besin.
Die Sinode hot homself by vorige sittings verbind tot
die beginsel van kerkvereniging. Die Sinode het ook
reeds verklaar dat daar met die prinsipiele inhoud van
die Belhar belydenis nie fout to vind is nie. Nogtans
vind die Sinode die traagheid waarmee die proses
verloop verontrustend. Een van die hoofsaakUke
faktore wat vir die vertraging verantwoordelik is, is die
Belhar-belydenis.

Bepaalde formulerings in die belydenis van Belhar
veroorsaak klaarblyklik ‘n ongemaklikheid. ‘n Nuwe
inligtingstuk “Sodat almal eon kan woes
2” sal
binnekort aan die kerk beskikbaar gestel word.
Gemeentes word versoek om aan die hand daarvan
onder andere deeglik aandag te gee aan die inhoud
van die Belhar belydenis.
...

Reis met apartheid
Die Sinode hot besluit om ‘n verkiaring uit te reik wat
aan die lidmate van die Ned. Geref. Kerk, die
vergaderings van die kerk, die pers en die Waarheids
en-Versoeningskommissie voorgelê sal word. In die
verklaring vereenseiwig die Sinode horn met die 26
stellinge in die publikasie “Die verhaal van die Ned
Geref kerk se reis met apartheid”. Daarmee bely die
Sinode van die Ned Geref Kerk in Suid Afrika (Wes- en
Suid- Kaap) dat die kerk nie genoegsaam protes teen
die ideologie van apartheid aangteken hot nie en dat
mense daaronder gely het. Die kerk se hart gaan uit
na mense wat swaargekry hot. Die Sinode getuig dat
die Here die Ned Geref Kerk, by name die Ned Geref
Kerk in Suid-Afrika (Wes Kaap), dour die jare
genadiglik in belang van sy saak gebruik hot. Ons het
egter nie altyd sy Woord vir die tyd waarin ons geleef
hot reg gehoor nie, en meermale nie gedoen wat Hy
van ons gevra het nie. Dit wil ons teenoor Horn bely.
Waar ons ons naaste to na gekom hot, wil ons ons
sondes ook eerlik teenoor hCille bely. Dit het die
Sinode ook konkreet gedoen deur vir die mense van
Elandskloof wat onder andere as gevolg van die kerk
se hantering van sake van hulle grond vervreem is,
verskoning te vra en by to dra tot die hervestiging van
die gemeenskap.
Die Sinode besluit om by die Algemene Sinode aan te
beveel om in antwoord op die versoek van die
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke te besluit dat
‘n bestel van apartheid, synde ‘n stelsel van gedwonge
rasseskeiding en rassediskriminasie, in sy wesenlike
aard verkeerd en sondig is.
Die Sinode roep lidmate op tot ‘n Ieefwyse van
voortdurende belydenis, volgehoue bereidheid tot
vergifnis en gehoorsaamheid aan God. En daarom
verbind die Sinode horn om op ‘n nuwe reis te vertrek
die reis van versoening.

-

Predikante en proponente
Die huidige situasie ten opsigte van predikante en
proponente in die Ned Geref Kerk hot onder die
soeklig gekom. Die Sinode het daarvan kennis
geneem dat predikante as gevolg van ‘n ver
skeidenheid van redes, onder andere die ver
anderende situasies in ons land en verwarrende
persepsies oor die rol van die predikant, onder al
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groter druk verkeer. Die Sinode het ‘n aantal
aanbevelings aanvaar wat daarop gemik is om vanaf
kerkraadsvlak dringend aandag te gee aan die sinvolle
ondersteuriing en versorging van predikante.
Die Sinode hot met kommer kennis geneem van die
posisie van proponerite wat na afstude ring nie deur die
kerk gebruik word nie. Onder hulle is daar ‘n groter
wordende getal vroue proponente wat ‘n geweldige
potensiaal vir die gemeentebodiening inhou. Gemeen
tes word versoek om alles in hulle vermoe to doen om
hierdie proponente to akkommodeer by wyse van
voltydse predikantsposte of tentmakerposte. Vol
doende pastorale begeleiding sal ook vir hulle aan
gebied moot word.
Ten slotte: Die Sinode hot gehoor dat die kerk van die
Hero geroep is om die kennis oor God in die wêreld te
versprei, om die genado en liefde van Jesus Christus
aan ‘n wêreld in nood dour te gee en om voor to loop
op die pad van rog en billikheid. Met die roeping in
gedagte staan die Ned Geref Kerk voor groot en op
windonde uitdagings. In gehoorsame verbonderihoid
aan die Here wat ons geroep het, gaan ons die
toekoms met vertroue en verwagting tegemoet.
Die Sinode bid al die gemeentes die Here so ryke
seen toe.
Die Sinode van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika
(Wes- en Suid-Kaap)
Oktober 1997
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BESLU~TEREG~STER 1997
OPMERK~NGS
I. Mosies van dank of meegevoel is nie in die
Besluiteregister opgeneem nie.
2. Die besluite van die Sinode is van kodes voorsien
wat aandui of dit vir die aandag van ‘n sinodale
kommissie (S), die ringe (R) of die kerkrade (K) is.
FONDSE
1. Reiskoste (8, R, K)
Die Sinode besluit:
1 .1 Reiskoste word voorsien vir een voertuig per
gemeente, behalwe waar getalle en omstandighede
ander reelings vereis.
1.2 Die maksimum-reiskostetarief is:
*
R1,I0 per km vir afgevaardigdes wat nie ‘n
reistoelaag ontvang nie.
*
80 c per km vir afgevaardigdes wat ‘n reistoelaag
ontvang.
* 20 c per km aan die eienaar van ‘n motor wat
meereisende lede vervoer vir elke meereisende lid.
AGENDAp4HANDELINGEp8
2. Daggeld (S)
Die Sinode besluit:
1. Dit word van afgevaardigdes verwag om sover
moontilk eise in te dien vir uitgawes wat werklik
aangegaan word.
2. Vir dae op reis en dae waarop nie van betaalde
nagverblyf gebruik gemaak word nie, word ‘n
maksimum van R30 per dag voorsien.
3. ‘dir dae waarop van betaalde nagverblyf gebruik
gemaak word, geld die volgende reelings:
* Hotelverblyf: Werklike koste met R300 as riglyn.
* Ander betaalde verblyf (nie privaat): Werklike koste
tot ‘n maksimum van R120 per dag (plus reiskoste met
dien verstande dat die totale koste nie R140 per dag
oorskry nie).
* Privaatverblyf: Werklike koste tot ‘n maksimurn van
Ri 00 per dag (plus reiskoste met dien verstande dat
die totale koste nie R120 per dag oorskry nie).
* Tuisverblyf vir afgevaardigdes wat tuis gaan slaap:
Maksimum werklike uitgawes van R30 per dag en
reiskoste soos by 23.1.1 en 23.1.2 bepaal. (Die totale
koste moenie Ri 00 per dag oorskry nie).
4. Ligte middagetes word op die Sinode se koste aan
alle afgevaardigdes voorsien.
AGENDA p4 HANDELINGEp8
3. Uitstaande eweredige bydraes (S)
1. Die Sinode neem kennis dat slegs die gemeente
St. Stephen’s geen reelings met die SFK getref het
insake eweredige bydraes wat sedert die vorige
boekjaar uitstaande is nie.
2. Intussen het die Ring besvestig dat die gemeente

ingewillig het om hul verpligtinge na te kom.
3. Die Sinode ken aan St. Stephen’s se verteen
woordigers die reg toe om aansoek te doen om reis
en daggelde vir bywoning van die Sinode.
LAATSTUK El p1 HANDELINGE p8
4. Honoraria aan ampsdraers (S)
1. Die Sinode besluit orn R35 per sittingsdag toe te
ken aan die lede van die moderatuur, die
assistentskribas en die lede van die notulekommissie.
2. Die Sinode verwys die bepaling van honoraria aan
persone wat voor, tydens en na die sitting dienste
gelewer het, na die Kommissie van Toesig en
Kontrole, met die bykomende versoek dat n
aanpassing in die jaarlikse honoraria van ampsdaers
(RegI. 9.4.6.4.2) in die nuwe boekjaar oorweeg word.
LAATSTUK El p1 HANDELINGE p8
5. Verkoop van huidige Kerksentrum (S,K)
I. Die Sinode bekragtig die besluit van die SFK dat die
Kerksentrum teen die beste prys verkoop word, en wel
sonder enige beperkende kiousules; of indien dit op
die ou end die mees verantwoordelike opsie is, dat
meer ekonomiese aanwendingsmoontlikhede vir die
Kerksentrum ontwerp en uitgevoer word.
2. Die Sinode verwys die moontlike verkoop van die
Kerksentrum na die SFKIKTK om die saak af te
handel ooreenkomstig Regl. 25.
3. Die Sinode versoek SFKIKTK dat slegs ‘n transaksie
oorweeg en aanvaar word wat vir die Kerk merkbare
flnansiële voordeel inhou.
LAATSTUK El p3 HANDELINGE p 10
1. Die Sinode aanvaar op hierdie stadium geen tender
of aanbod wat vir die Kerksentum ontvang is nie.
HANDELINGE p11
6. Kerksentrum: Moontlike persele (S)
1. Die Sinode neem kennis dat die SFK aan verskeie
persele aandag skenk met die oog op die bou van ‘n
Kerksentrum.
2. Die Sinode oordeel dat verdere ondersoeke en
onderhandelinge nodig is voordat enige besluit
geneem kan word.
3. Die Sinode dra dit aan SFK/KTK op om:
3.1 die nodige beplanning te doen en onderhandelinge
te voer ten opsigte van ‘n nuwe Kerksentrum.
3.2 oorleg te pleeg met alle kommissies en instansies
wat by die saak betrokke is.
3.3 die gegewens, riglyne en motiverings wat voor die
Sinode gedien het, in gedagte te hou.
4. voortte gaan met die beplanning en oprigting van ‘n
nuwe Kerksentrum wanneer die tyd volgens die
oordeel van die SFKIKTK geskik is.
LAATSTUK El p 5,6 HANDELINGE p11
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7. Tussentydse reelings (S)
Die Sinode versoek KTK om betyds reelings te tref om
tydelik alternatiewe argief- en kantoorruimte te huur,
indien die huidige Kerksentrum ontruim moet word
voordat nuwe kantore gereed is. Die reelings word
getref na oorleg met die betrokke departements
hoofde.
LAATSTUK El p6 HANDELINGE p11

ongerief berokken is, waarvoor die kerk om ver
skoning vra.
HANDELINGE p 12
12. Meer sinvolle inkleding van die vergadering
van die Sinode (S)

Die Sinode bevestig dat toekomstige benutting en
beplanning ten opsigte van ~n nuwe Kerksentrum
geskied in die hg van die volgende faktore:
* veranderende omstandighede
* moonthike stappe ten opsigte van eenwording tussen
die kerke in die NG Kerkfamilie
* demografiese en ekonomiese omstandighede in die
land en die NG Kerk
* administratiewe behoeftes
* veranderinge ten opsigte van ander geboue in besit
van die Sinode.
LAATSTUK El p6 HANDELINGE p 11

1. Die Sinode gee opdrag aan die Kommissie van
Orde om ondersoek in te stel na die moontlikheid om
die vohgende vergadering van die Sinode meer sinvol
interig.
2. Ter uitvoering van die opdrag koopteer die Mode
ramen lede van die Kommissie vir Bedienings
begeleiding wat besig is met die strategiese beplan
ning van die sinodale kommissies, as lede van die
Kommissie van Orde.
3. Die Kommissie van Orde word versoek om kennis
te neem van die bevindings van die ad hoc-kommisie
wat ~n soortgelyke ondersoek doen ten opsigte van die
vergaderings van die Algemene Sinode.
4. Die Kommissie word versoek om veral die vol
gende moontlikhede te ondersoek:
4.1 groter deelname van die afgevaardigdes moonthik
deur ‘n deel van die tyd in kleiner groepe te vergader;
4.2 hoe die vergadering minder verslaggewend/ terug
skouend en meer beleidvormend/ koersaanduidend sy
werk kan doen;
5. Die Kommissie ontvang volmag om voorstelle wat
nie deur die Bepalinge en Reglemente beperk word
nie, reeds aan die vohgende vergadering van die
Sinode voor te he vir toepassing.
AGENDA p25,26 HANDELINGE p 13

10. Reeling van sinodesittings (S)

13. Gemeentegrense (S)

1. lndien die Kerksentrum nie meer beskikbaar is nie,
dra die Sinode dit aan KTK op om in oorleg met die
Kommissie van Orde, betyds die nodige beplanning te
doen ten opsigte van die tyd en plek van die volgende
vergadering van die Sinode.
Die volgende aspekte kan in gedagte gehou word:
* Koste van vergadering
* Beskikbaarheid van lokale en verblyf
* Grootte van vergadering

Die Sinode verwys die beskrywingspunt wat ‘n
ondersoek vra na hidmaatskap oor gemeentegrense
heen, na die Sinodale Kommissie vir Gemeente
bediening, wat met sodanige ondersoek besig is.
HANDELINGE p14

8. Begroting en Fondse (S)
Die Sinode versoek die SFK om die uiteindelike “wins”
op die Kerksentrum se vervanging, so te bestuur dat
die druk van die sinodale begroting op gemeentes
algaande verlig word.
LAATSTUK El p6 HANDELINGE p11
9. Riglyne vir die toekoms (S)

2. Die Sinode skort die volgende woorde in Bep. 34.1
op:
“Teen die helfte van Oktober”
“en wel in Kaapstad”.
LAATSTUK El p6 HANDELINGE p11
MODERAMEN
11. Elandskloof
Die Sinode wil ‘n duidelike boodskap stuur aan die
gemeenskap van Elandskloof. Die Sinode erken:
1. dat die destydse optrede van die kerk onsensitief
teenoor die bewoners was.
2. dat die belange van die destydse bewoners nie vol
doende beskerm is nie.
3. dat deur die optrede die bewoners baie hartseer en

-

14. Kommunikasie CNW MEDIA (S, R, K)
-

1. Die Sinode dra dit aan die Kommissie van Toesig en
Kontrole op om:
1.1 ‘n opdrag vir die uitvoering van ‘n volhedige
kommunikasie-oudit te formuleer vir uitvoering deur
CNW Media;
1.2 in die Hg van die versiag, aan CNW Media opdrag
te gee om toepashike oplossings te identitiseer en,
binne die flnansiele vermoë en kommunikasie
vereistes van die gemeentes en die Sinode, die
oplossings te implementeer ; en
1.3 toesig te hou oor die uitvoering van die opdrag en
op ‘n deurlopende grondslag versiag van die vordering
te ontvang.
HANDELINGE p 26
15. Kerkeenheid (5, K)
Die Sinode dring by leraars, kerkrade en gemeentes
aan om doelbewus met toewyding, in vurige hiefde en
met oorgawe uit te reik na ons broers en susters in die
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res van die NG Kerkfamilie. Die Sinode roep kerkrade
en gemeentes op om doelgerig te bid en te werk vir
die vereniging van die NG Kerkfamilie in hierdie
sinodale gebied, in die Hg van ons belydenis van die
Koningskap van Christus en ten spyte van moontlike
struikelblokke op die pad.
HANDELINGE p26
Die SFK bring dit onder die Sinode se aandag dat die
gesprekke oor kerkeenheid ook finansiële impHkasies
het. Ons wil graag die versekering ontvang dat:
* die tinansiele implikasies wel aandag ontvang
* finansiele probleme nie op die ou end blyk ‘n
onoorkomelike struikelblok te wees nie.
HANDELINGE p33
16. Kerkeenheid: versoeke (S)
Die Sinode versoek die Gesamentlike Onderhande
lingskommissie om kennis te neem van die Sinode se
standpunt oor die gesprekke oor kerkeenheid in 3.1
3.5.
(Punte 3.1 3.5 is vervat in die Handelinge p32-33)
HANDELINGE p 32

-

-

Die Sinode gee aan die Moderamen opdrag om die
proses van kerkvereniging as ‘n saak van groot
dringendheid te bevorder.
HANDELINGE p33
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die
moontlikheid van vereniging met die RCA te oorweeg.
HANDELINGE p33
17. Waarheids-en-Versoeningskommissie
(Die volledige verkiaring is vervat in die HandeHnge
p27-31)

Die Sinode gee geleentheid aan afgevaardigdes wat
die Global Consultation on World Evangelisation
vroeër vanjaar in Pretoria bygewoon het, om hul
ervaring in hierdie verband met die res van die Sinode
te deel.
HANDELINGE p19
21. Historisiteit van Jona (S,K)
1. Die Sinode neem kennis van die verslag van
SKLAS asook van die verkiaring van die Moderamen
insake die boek Jona.
2. Die Sinode verklaar opnuut dat hy horn onderwerp
aan die Bybel as die onfeilbare Woord van God, en
doen ‘n beroep op Ieraars, asook lidmate, om in
verkondiging, belydenis en lewe te buig voor die gesag
van die Woord.
3. Die Sinode versoek die Algemene Sinode om in die
Hg van ‘n hernude aanslag teen die gesag van die
Bybel as Woord van God, ‘n duidelike en
verhelderende standpunt te formuleer aangaande
hierdie saak, ten einde lidmate te stig in die geloof in
die Drie-Enige God.
4. Die Sinode versoek die Moderarnen om ter
gelegenertyd, of by die Sinode of by wyse van ‘n
konferensie, geleentheid te gee dat daar rustig oor die
Skrifgesag gepraat kan word.
HANDELINGE p35
22. Sondagsport (K)
1. Die Sinode doen ‘n beroep op SARVU en ander
sportliggarne om nie georganiseerde sportwedstryde
op Sondae te reel nie.
2. Die Sinode doen ook ‘n beroep op sy lidmate om
op Sondae gereeld deel uit te maak van die
feesvierende skares wat in die eredienste die
opstanding van Christus saam gedenk.
HANDELINGE p35

18. Beskikbaarstefling van hierdie verklaringl
voorlegging aan d~e WVK (S, R, K)
SINODALE GETUIENISKOMMISSIE
Die Sinode besluit om hierdie verklaring/ voorlegging
beskikbaar te stel aan lidmate, kerkvergaderings, die
pers en die Waarheids-en-Versoeningskommissie.
HANDELINGE p 31
19. Getuienis, skuldbelydenis, vergiffenis, versoe
ning en gehoorsaamheid (S)
Die Sinode versoek die Moderamen om ‘n geleentheid
te organiseer waartydens die sinodegangers hulseif
voor God verootmoedig om uitdrukking te gee aan die
volgende formulering van punt 4.1 van verstag E.2.2:
~Ons het egter nb altyd sy Woord vir die tyd waarin
ons geleef het~ reg gehoor nie en meermale nie
gedoen wat Hy van ons gevra het nie. Dit wil ons
teenoor Horn bely.”
HANDELINGE p 19
20. Global Consultation on World Evangelisation

23. Pastorale versorging van predikante en propo
nente (Predikante)
23.1 Die predikant neem vir homselflhaarself ver
antwoordelikheid
1.1 Die Sinode verwag dit van predikante om ems te
mank met die pastorale versorging van hulself en hul
gesinne.
1.2 Die Sinode versoek predikante om die volgende
ernstig te oorweeg:
1.2.1 om hulle heelhartige samewerking te gee aan
die pogings van die kerkraad, die Ring en sinodale
strukture ter versorging van pastoriegesinne.
1.2.2 Dat elke leraar ‘n vertroueling van sy/haar eie
keuse vind om die rol van pastor pastorum te vervul.
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1.2.3 Dat die gesin met entoesiasme inskakel by ~n
kleingroep in die gemeente waar hufle afle aspekte
van koinonia kan geniet.

Ongehanteerde verskille en spanning moet onder
geen omstandighede geduld word nie.
AGENDA p 50,51 HANDELINGE p20

1.2.4 Dat predikante ems daarmee maak om ‘n
gebalanseerde Iewenswyse te ontwikkel wat ‘n goele
balans vind tussen die belange van die gemeente,
gesinsbelange en die persoonlike belang van die
predikant. Laasgenoemde stuit sy/haar geestelike
lewe, verstandelike stimu~asie, sosiale lewe, asook
sport en ontspanning in.

23.3 Die Ring (R)

1.2.5 Die Sinode beveet dit by predikante aan om
minstens een maa~ in drie jaar saam met hulle
eggenotes ‘n huwellksverrykingsnaweek byte woon.
AGENDA p50 HANDELINGE p20
23.2 Kerkraad en gemeente (K)
2,1 Die Sinode versoek kerkrade om ‘n gesprek te
voer oor die beste maniere om die pastoriegesin
geestelik en emosioneel ten beste te versorg.
2.2 Die Sinode versoek kerkrade om die volgende
wenke ernstig te oorweeg:
2.2.1
Die kerkraad veileen spesiale verlof en
finansiële bystand aari die predikant vir die bywoning
van kursusse en retraites asook vir ‘n jaarlikse gesprek
met ‘n pastorale berader van die predikant se eie
keuse.
2.2.2 Die kerkraad sien toe dat die predikant gereeld
verlof en Iangverlof neem sodat dit nie oploop nie.
2.2.3 Die kerkraad oorweeg dit om gereelde af
naweke of afdae aan die predikant te gee in die hg van
sy/haar unieke werksritme.
2.2.4 Die kerkraad beskerm die pastoriegesin teen
onrealistiese verwagtinge van die gemeente, wat tot
gevoig het dat die predikant sy/haar gesin, sosiale
hewe, sport en ontspanning afskeep. Die gemeente
word versoek om die heiding van die kerkraad in die
verband te respekteer.
2.3 Die Sinode versoek kerkrade om ‘n volgehoue
gesprek in die gemeente te voer oor die kenmerke van
‘n gemeente in die hg van die Bybel asook die ander
fasette wat in die verslae genoem is. Die ideaal is dat
daar in die gemeente ‘n gedeelde visie en waardes in
die verband ontwikkel.
2.4 Die Sinode versoek lidmate om voort te gaan om
huhle roeping en verantwoordehikheid binne die
gemeente as higgaam van Christus met toewyding op
te neem. Lidmate wat laks is in hierdie opsig moet
ernstig en persoonhik vermaan en aangevuur word.
2.5 Die Sinode versoek kerkrade en Ndmate om hard
te werk aan goeie onderlinge verhoudinge in die
gemeente. Die vorming van kwaliteit koinonia en
diepte-verhoudings, veral in kleingroepe, is van akute
belang in die tyd waarin ons leef. Die Sinode versoek
kerkrade om strategiee uit te werk vir die vestiging van
‘n netwerk van kleingroepe in die gemeente.
2.6 Die Sinode versoek kerkrade om ‘n meganisme te
skep waar meningsverskille tUssen predikante,
predikantlkerkraad, predikantlgemeente as ‘n vaste
reel vroegtydig hanteer kan word. ‘n Kultuur van
gesonde konflikbestuur moet gevestig word.

3.1 Die Sinode versoek die ringe om toesig te hou oor
die pastorale versorging van die leraars en proponente
binne huNe ringsgebied. Die ringe besin oor die mees
geskikte manier om hieraan uitdrukking te gee.
3.2 Die Sinode versoek ringe om die volgende wenke
ernstig te oorweeg:
3.2.1 Gereelde retraites word gereël vir predikante,
proponente en huhle eggenotes. Ringe hou toesig oor
die persone se bywoning daarvan. Indien moonthik
behoort ringe dit te oorweeg om die koste verbonde
san retraites uit ringsfondse te delg.
3.2.2 Na afloop van ‘n retraite word almal in ver
sorgingsgroepe van drie persone elk verdeel. Die
groepe kom so gereeld as wat prakties moonthik is
bymekaar om mekaar geestehik te versorg tot die
volgende retraite.
3.2.3 Uitstappies en ander ontspanningsgeleenthede
vir die pastoriegesinne. (Dit is wenshik om minstens
een nag van tyd tot tyd saam iewers te oornag)
3.2.4 Die Sinode versoek die ring om aandag te gee
aan die verkeerde verwagting wat kerkrade en
gemeentes soms het oor die taak van die predikante
en versoek huhle om te besin, dat hulle kerkrade in
hierdie verband kan begelei.
3.3 Die Sinode versoek tinge om uitvoering te gee aan
die opdrag van die Algemene Sinode “dat elke
diensdoenende predikant minstens drie amptelike
VTO-kursusse van minstens 4 dae elk van die
onderskeie Teohogiese Fakuhteite in ‘n vyfjaar-siklus
behoort te voltooi.”
3.4 Die Sinode beveel by predikante aan om minstens
een besoek per jaar saam met huh eggenotes aan ‘n
pastorale berader van huh eie keuse te bring. Die ring
behoort toesig te hou dat dit wel gebeur. hndien
moontlik, word die koste van die berader uit
ringsfondse betaal.
AGENDA psi HANDELINGE p21
23.4 Die Sinode (S)
4.1 Die Sinode keur die aanwysing van ‘n klein
Sinodale Versorgingskommissie en/of aantal
Versorgingskommissies op streeksgrondshag goed.
Hierdie kommissies is direk toegankhik vir tinge (wat as
visitatore die behoeftes van leraars en ringsgemeentes
ken), vir gemeentes en kerkrade (wat kan skakel uit
erbarming met Of frustrasie oor huh heraar, Of vir
toehigting oor ‘n beroep) en vir predikante (wat na ‘n
beroep verhang).
4.2 Die funksies van die Versorgingskommissies is
soos vohg:
Eerstens: Die begeleiding van die proses van
pastorale versorging van die predikante wat onder
hulle aandag gebring is. Dit sluit die verwysing van
sodanige persone vir berading in asook aBe
noodsaakhike reelings met die plaaslike gemeente.
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TweedenS
Die hantering van versoeke deur
predikante, ringe en gemeentes vir die moontlike
standptaasruiling van predikante hetsy tydelik of
permanent.
Derdens: Die fasilitering van die gesprek in ringe ten
opsigte van die pastorale versorging van pastorie
gesinne. Vir die doe! het die VersorgingskommiSSieS
die reg om op eie inisiatief met enige ring en/of
ringskommisSie, enige gemeente en/of kerkraad
asook enige predikant en/of eggenote te skakel vir
hulle samewerking oor die versorging van predikante.
4.3 Die Sinode versoek die SKG, in samewerking met
die SRK, om riglyne op te stel vir die implementering
van hierdie besluite en om dit daarna aan die Sinodale
Kommissie voor te lê vir afhandeling.
AGENDA p51,52 HANDELINGE p21
23.5 Buvton: (S)
5.1 Die Sinode versoek Buvton om voortte gaan met
die reeks van retraites wat reeds aangebied word. Die
Sinode versoek Buvton verder om ‘n netwerk van
retraites,~verspreid oor die hele sinodale gebied, in
samewerking met die ringe van die NGKSA en die
VGK te ontwikkel.
5.2 Die Sinode versoek Buvton om voort te gaan met
die aanbieding van praktykgerigte kursusse vir
predikante.
5.3 Die Sinode versoek Buvton om in samewerking
met at die roispelers verdere temas vir retraites en
kursusse te identifiseer waaraan predikante behoefte
mag he.
5.4 Die Sinode versoek Buvton om bestaande geskikte
retraite-sentra te identifiseer en om die koordinering
van die netwerk van retraites en aanbieders te
behartig. Hufle word ook versoek om die toerusting
van aanbieders te behartig.
5.5 Die Sinode versoek Buvton om ‘n meer gekoor
dineerde en gemntegreerde voortgesette opleidings
program vir predikante te ondersoek en te ontwikkel.
AGENDA p52 HANDELING p 21
23.6 Sinodate Kommissie vir Gemeentebediefliflg:
(S)
6.1 Die Sinode versoek die SKG om jaar!iks ‘n bedrag
te begroot as subsidie vir pastoriegesinne ten opsigte
van beradingskoste van pastorale beraders. Die
Kommissie van Toesig en Kontrole word in die
verband versoek om die moontlikheid te ondersoek
om die bedrag wat vir hierdie subsidie benodig word uit
bestaande trust- en reserwefondse aan te vu! ten
einde druk op die sinodale begroting te voorkom.
6.2 Die Sinode versoek die Moderamen om die
volgende proses te fasiliteer:
6.2.1 ‘n Gedesentraliseerde reeks konferensies vind in
1998 plaas vir predikante, kerkraadslede en
belangstellende gemeentelede. Die gesprek handel
oor die temas wat in pt 3.2.2.1 van die verstag genoem
word.
6.2.2 ‘n Konsepverstag word na afloop van die
konfererisies opgestel en aan die Sinode in 1999
voorgelê.

6.2.3 Riglyne word opgestel vir ‘n gemeentegesprek
oor hierdie temas. Dit sluit in:
*
*
*

‘n Oorhoofse strategie vir die gemeentegesprek
Preeksketse;
Riglyne vir kleingroep-bYeeflkOmste.

6.3 Die Sinode versoek die Algemene Kommissie vir
Gemeentebediefliflg om:
6.3.1 ‘n grondige ondersoek na die beroepstelsel te
foods. Dit sluit die moontlikheid van tydelike en/of
permanente standplaasruiling in.
6.3.2 ‘n ondersoek van die beroepstelse! te doen met
die oog op beter akkommodering van proponente.
6.3.3 Die Sinode versoek die AKG om ‘n sensitiwiteit
in die beroepsbrief in te bou vir die pastorale
versorging van predikante, soos onder andere
voorsiening vir afdae en afnaweke.
6.3.4 Die Sinode versoek die AKG om ‘n meetinstrument te ontwikkel waarmee n predikant hom/
haarself kan evalueer.
AGENDA p52 HANDELINGE p21,22
23.7 Kuratorium (S)
Die Sinode dra dit aan die AKTO op om te besin oor
die moontllkheid van ‘n jaar praktiese ervaring van
proponente alvorens ordening kan plaasvind. ‘n
Verslag met aanbevelings hieroor moet aan die AKTO
voorgelê word met die oog op versiag aan die
Algemene Sinode in 1998.
AGENDA p52 HANDELINGE p22
24. PROPONENTE
24.1 Vroulike proponente (S R, K)
Die Sinode versoek dat die Algemene Kommissie vir
Gemeentebediefling in konsultasie met vroue in die
amp, die gemeentes waar hul werksaam is en met
vroue-proponente, indringend sal basin oor die wyse
waarop die potensiaal van die vroue in die amp en die
toenemende getal vroue-proponeflte, gedien kan
word.
HANDEL! NGE p23
24.2 tnllgtingspunt (S, R, K)
Die Sinode versoek dat die kantoor van die Skriba van
die Kuratorium as inligtingspunt sal dien waar die
besonderhede van proponente so ver moontlik op
datum gehou word, en versoek proponente en
gemeentes om tersaaktike inligting deurlopend aan die
kantoor te verstrek.
LAATSTUK E4 p2 HANDELINGE p23
24.3 Voortgesette pastorafe versorging van
proponente (S)
Die Sinode versoek die Kuratorium om die
moontlikheid te ondersoek dat die pastorale
begeleiding aan teologiese studente op ‘n vrywillige
grondslag uitgebrei word ten einde aan hull e
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voortgesette ondersteuning te bied indien huile dit as
proponente, en selfs vir ‘n tydperk na bevestiging in
gemeentes, nodig meg he
LAATSTUK E4 p2 HANDELINGE p23

vakatures vir predikante wat daar na verwagting oor
die volgende tien jaar in die Ned. Geref. Kerk sal

24.4 Werkgeleentheid vir proponente

SKDB

24.4.1 Proponentsposte in gemeentes (K)

25. Posisie van die kerk as borgliggaam van skole
vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes (S)

Na 6 maande in ‘n proponentspos word aanbeveei dat
die gerneente seam met die proponent voile
bevoegdheid in ‘n tentmakersbediening kontraktueel
oorweeg.
HANDEL1NGE p23
24.4.2 Proponentsposte in Ringe (R)
1. Die Sinode versoek ringe of groeperinge van
gemeentes orn in die Hg van ‘n deeglike behoefte
bepaling oorweging te skenk aan die moontlikheid om
‘n deeltydse proponentspos / predikantspos te skep
waarvoor gemeentes gesamentlik verantwoordelikheid
aanvaar.
2. Die Sinode verklaar horn bewus van baie duisende
Wes-kaapse jongmense, wat ook lidmaat van die Ned.
Geref Kerk is, wat huNe in die buiteland bevind.
3. Die Sinode dra dit aan die ringe op orn hul van die
situasie in eie omgewing te vergewis en dan oorweging
daaraan te skenk om hul geestelike versorging uit die
geledere van werkiose proponente te reel.
4. Die Sinode gee opdrag aan die dagbestuur van die
Kuratorium om ~n protokol daar te stel vir beroepende
gerneentes sodat proponente en predikante wat
aansoek doen vir ‘n pos, se privaatheid beskerm word,
en ook dat gemeentes wat beroep duidelike leiding
kan kry met betrekking tot kwessies soos byvoorbeeld
die rol van die eggenoot(e) van die leraar, sodat geen
eise in die onderhoude en/of navrae sal voorkom wat
‘n onbiiiike arbeidspraktyk sal wees nie.
HANDELINGE p 23,24
24.4.3 Finansiëie ondersteuning ult Kweekskooi
fondse aan gemeentes wat proponente beroep (S)
1. Die Sinode versoek die Kuratoriurn om in oorieg
met die Kommissie vir die Algemene Bedieriingsfonds
en die kantoor van die Saakgelastigde, oorweging te
skenk aan die moontlikheid orn ‘n finansiele bydrae te
maak aan gemeentes wat leraarsposte vir proponente
skep, met dien verstande dat sodanige huip nie
onnodige druk op Kweekskoolfonds plaas nie.
LAATSTUK E4 p3 HANDEL1NGE p24
2. Die Sinode beveel aan dat proponente deur ge
meentes beroep, bevestig en as tentmakers met spe
siale opdragte in nuwe bedieninge aangewend word.
HANDELINGE p24
24.5 Proponente: Behoeftebepaling, projeksie (S)
Die Sinode versoek die Aigemene Kommissie vir
Gemeentebediening om ‘n projeksie op grond van
wetenskaplike marknavorsing te maak van die aantal

wees.
LAATSTUK E4 p3 HANDELINGE p 24

Die Sinode
1. benadruk dat hy nie in mededinging met die staat
wil steen nie, maar dat skole vir leerders met spesiale
onderwysbehoeftes, wat deur die inisiatief van die Ned
Geref Kerk opgerig is, in die beste belang eerstens
van die leerders, asook van die kerk en staat, bedryf
moet word;
2. gee opdrag aan die SKDB om:
2.1 die hele aangeleentheid rakende die posisie van
die kerk as borgliggaam van skole vir leerders met
spesiale onderwysbehoeftes, die status van die huidige

konstitusies, die posisie van die kerk as eienaar van
die eiendom van genoemde skole en die ooreenkoms
met die staat voliedig te ondersoek;
2.2 namens die Wes-Kaapse Sinode en na grondige
ooriegpleging met die beheerrade, die onderhande
linge met die staat met volmag te hanteer;
2.3 om die nodige veranderinge in die huidige

konstitusies aan te bring, dit deur die SRK te laat
koritroleer en deur die Moderamen te Iaat bekragtig.
LAATSTUK E5 HANDELINGE p14
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