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VERBINTENIS 2007
[Sinode van Wes- en Suid-Kaapland]

God Drie-Enig is aan die werk.
Niemand kan dit keer nie.
Selfs deur óns werk God.
Ons verwonder ons hieroor,
want ons is kleipotte wat maklik breek.
Ons weet nie alles nie.
Ons maak foute.
Ons is dikwels selfgerig en verdeeld.
Maar God lós ons nooit, en stuur ons
om kerk-sáám-met-ander te wees
ons sien die eenheid tussen gelowiges groei;
om kerk-vír-ander te wees
ons is nie daar vir onsself nie;
om kerk-in-Afrika te wees
ons is geseënd om hier te leef; en
om kerk-vir-die-skepping te wees
ons is verantwoordelik vir die omgewing.
Kom ons doen dit!

VISIE
[vir die Sinodesitting]
Ons sien die sinodesitting as ’n byeenkoms
waar ons ’n ontmoeting met God
en met mekaar sal hê,
waardeur ons God se roeping
vir ons as kerk en gemeentes
opnuut sal ontdek,
sodat ons ’n nuwe verbintenis kan maak
om ons roeping met entoesiasme te gaan leef.

WAARDES
[van die Luisterseisoen]
Openheid
Vertroue
Deernis
Leerbaarheid

Inleiding
In die Agenda van die Sinode van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika (15-19 Oktober 2007) is die
visie vir die Sinode duidelik uiteengesit. Daarin is die droom vir die Sinode vervat. Die hoop, die
wens, die gebed van die Moderamen was dat die Sinode te Goudini ’n byeenkoms sou wees waar
ons ’n ontmoeting met God en met mekaar sou hê waardeur ons God se roeping opnuut sou
ontdek en ’n nuwe verbintenis maak om ons roeping met entoesiasme te gaan leef.
In alle nederigheid en afhanklikheid glo ons dat die Here hierdie visie, hierdie droom ’n werklikheid
laat word het, al is dit gedeeltelik en in proses. Ons dank Hom daarvoor. Die Handelinge (notule) is
maar ’n skriftelike weergawe van die verwerkliking van hierdie droom. Saam met die Agenda van
hierdie notule die volledige verslag van die Sinode.

1. Inhoudsopgawe
Om naslaanwerk te vergemaklik, word die volledige inhoudsopgawe van die Agenda én die
Handelinge gegee. Saam met die Notule van die Sinode is die verslae, bylaes en laatingekome
stukke wat nie in die Agenda was nie, in hierdie boek opgeneem.

2. Sakeregister en besluiteregister
Al die besluite wat tydens die Sinode geneem is, is vervat in ’n afsonderlike Besluiteregister. Die
Sakeregister is heel agter in die boek en 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 en waar bladsye in die Handelinge ter sprake is, is ’n "H" voor die betrokke
bladsynommer geplaas.

3. Baie dankie!
Baie dankie aan Bossie Minnaar en sy span wat verantwoordelik was vir die Notule. Hulle taak was
hierdie keer in ’n sin makliker, maar gegewe die andersoortige formaat van die Sinode, andersins
ook weer moeiliker: Baie dankie vir julle toewyding. ’n Spesiale dank aan mev Chrisna van der
Merwe wat finaal verantwoordelik was vir die tik, uitleg en finalisering van die Agenda en die
Handelinge. Ons sou nie sonder haar deeglikheid en toewyding die taak effektief kon afhandel nie.
4. Die droom moet elke dag verder uitgeleef word
Die Here is besig om deur Sy Gees die droom van die Sinode waar te maak. Die Gees neem ons
in hierdie proses saam met Hom mee en Hy sal ons bemagtig om die Verbintenis wat ons as
Sinode gemaak het uit te leef. Daarom is die Verbintenis waarmee die Sinode afgesluit is die
hartstaal en toewydingstaal van al die afgevaardigdes. Ons weet dat hierdie woorde in dade
omgesit moet word en dat die Verbintenis nou in ons gemeentes en streek hande en voete moet
kry.
Monty Sahd
Namens Sinode-Taakspan
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H1

NOTULE

HANDELINGE VAN DIE VYF-EN-VEERTIGSTE VERGADERING VAN DIE
SINODE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA
(WES- EN SUID-KAAPLAND) SOOS GEHOU VANAF MAANDAG 15 OKTOBER 2007
OM 17:00 TOT VRYDAG 19 OKTOBER 2007 OM 13:00 TE GOUDINI SPA,
RAWSONVILLE

EERSTE SITTINGSDAG
Maandag 15 Oktober 2007 – Identiteit
1. OPENING

2. KONSTITUERING

1.1 Dr JJE (Hannes) Koornhof is deur die Kommissie van Orde aangewys om die vergadering te
open en te lei totdat ’n nuwe Voorsitter verkies is.
Hy bedank almal wat hard gewerk het om alles
voor te berei om die sinodesitting moontlik te
maak, in die besonder mev Chrisna van der
Merwe.

2.1 Die Voorsitter noem dat 704 uit ’n moontlike
756 afgevaardigdes reeds geregistreer het.

1.2 Die vergadering begin om 17:00 met die sing
van Lied 207: 1, 2 en 5 en Lied 200: 1 en 3.
1.3 Die Voorsitter verwelkom die afgevaardigdes
by die vyf-en-veertigste sinodesitting van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.
Gemeente
Aggeneys
Agter-Paarl
Albertinia
Alexanderbaai
Ashton
Aurora
Barrydale
Beaufort-Wes
Bellville-Noord
Bellville-Oos
Bellville-Riebeeck
Bellville-Uitsig
Bellville-Vallei
Bellville-Wes
Blanco
Bloubergstrand
Boesmanland
Bothasig
Brackenfell
Brackenfell-Proteahoogte
Brackenfell-Wes
Brandwacht
Bredasdorp
Buffeljagsrivier
Caledon
Caledon-Wes
Calitzdorp
Calvinia
Calvinia-Hantam

2.2 Hy verwelkom die VGK-afgevaardigdes uit
die drie ringe wat reeds met die NG Kerk verenig
het. Hoewel hulle nie stemgeregtig is nie, is hulle
baie welkom om aan die bespreking deel te neem.
2.3 Hy verklaar die Sinode as wettig gekonstitueer in terme van Kerkorde Bepaling 33.
2.4 Die volgende afgevaardigdes verskyn ter vergadering:

Leraar/Leraars
JJ Nortier
MH le Roux, KJ Winterbach
HV Burger
JJ Coetzer
AJ Jacobs
N Weeber
JWJ van Straaten
SH Esterhuizen
BJ du Plessis
JJ Botha
LG Minnaar, dr T Swart, dr FJ Swart
JA Swarts
JPJ Els
NFS Mulder, CJ Pretorius
MC Britz, A vd Westhuyzen, E Wiesner*
HAH van den Heever
DF le Roux, GA Meyer
P Carstens, CJ Mocke, JW van Wyk
JE Germishuys
CC Klopper, dr GH Smit
JW De Wet, L Hough, S Voges
JF van Heerden
JH Hougaard, FC Lambrechts
AJA Brand, dr JW Burger
EL de Kock
RC Thorne
E Archer

Kerkraadslid/Kerkraadslede
AM Eksteen
JD Greeff
EM Matthee*, J Hiten
FPA Schreuder
WJ Gerber
DC van der Vyfer
GM Theron*
HJC Needham*
WJ van Wyk
PJ Kruger
GJC Engelbrecht
A van Rhyn, MG Koen, E Smit*
JF Malan
PJ Gunter
G Boonstra, F Bonke, DHG Truter
HJS Stone
W Lubbe, JS Maree
MJ de Goede, E de Villiers*
PJ Bester, C Theron
PLM Terblanche, HG Terblanche
AG Visser, dr J Malan
M Campher
EJ de Beer, FD Dixon
L Mostert*, DE Roux*
RvR Barry
C van der Merwe
FJ Rootman

H2

Cape Peninsula Ref Cong
Ceres
Ceresvallei
Citrusdal
Clanwilliam
Constantia
Danabaai
Darling
De la Bat (Bellville)
De Rust
De Tyger
Die Gemeenskapskerk
Die Paarl (Strooidakkerk)
Die Parke
Die Strand
Die Vleie
Drakenstein (Paarl)
Drieankerbaai

Eendekuil
Franschhoek
Fraserburg
Gamka-Oos
Gamkavallei
Gansbaai
Garies
George

Dr GF Wessels;
AP Marais
Dr C Jones
JC du Plessis, D van Zyl, JB Wessels
JJ Esterhuysen
VJ Louw, JU Theron
JW Geldenhuys
NL le Roux
Dr RP Hough
CM Cronje
JJ van der Merwe
PR Botha
DS Kriel
QE Heine, CJ Stander
J Smit, JD Steyn
AJ Burger
Dr AJC Erwee, JH Theron, CP van Wyk
F Truter
FJ Serfontein, dr PL Theron, DG van Schoor,
AA Verster
Dr DP de Wet, C Dreyer*, MF Rossouw, PG
Scholtz, TS Smit, FJ Swanepoel
FJ Louw
Prof P Coertzen, AH Minnaar
JF Basson
AP van Zyl
RP Potgieter
WJ Kotze, DC van Dyk, dr PJJ van Zyl
AJ Lintvelt
JA Louw, JS van der Walt

George-Bergsig

JH Botha, CP du Plessis, AF Louw, JM Pretorius

George-Denneoord
George-Suid
George-Tuinedal
Goodwood
Goodwoodpark
Goodwood-Wes
Gordonsbaai
Goudini
Graafwater
Grabouw
Greyton
Groot-Brakrivier
Grootmist

GF Volschenk
CFJ Meyer
WJR Badenhorst
RR Steyn, JS Wepener
SP Engelbrecht, AT Reyneke, dr CFL Stodart

Durbanville
Durbanville-Bergsig

Hartenbos
Heidekoppie
Heidelberg
Helderberg
Herbertsdale
Hermanus
Herold
Hopefield
Hottentots-Holland
Kaapstad
Kamieskroon
Kangovalleie

JS Bruwer, dr JG le Roux
AL O’Kennedy, BJ Verster
MduP Le Roux
JFA Snyders
PJ Roodt, PC Louw
NJL Smit
DH de Wet, GJ Engelbrecht, MS Janse van
Rensburg
RG Janse van Vuuren, FJ Preiss, A Roux
LE van Vuuren
Dr PJ Barnard, JH Goosen, dr CB Ludik,
dr DF Möller, dr DF O’Kennedy, JP Theron,
M Boonzaaier*
F Elstadt
PJ Bosman, C Kemp, CC Nel
GJH Nothnagel
M Weyers
EG Jansen van Rensburg
PJ Botes, G de Wit, dr AR Olivier
WA Smit

NOTULE

R Kok*
CF Louw
LM Fourie
E Jonker*, S Nieuwoudt*, T Smit*
PAM van Wyk
GFJ Botha, C de Ridder
Ds CJS Botha
A Smit*
P Arendse*
GC Olivier
JA Louw
FW Bosman, IL Fourie, SS Malherbe
DB Roux, JW van Wyk
AP Erasmus, HK Haefele, MS Steyn*
NL Rossouw*
L Barry, H Smit*, SJC Viljoen*
MH Barry*, FP Kitshoff,
EG Deetlefs*, SH Jordaan*, GJVW Kotze
LB Blignaut, HW Ollewagen, M Roos*, ds SS
Saayman, CE Scholtz*
JH du Preez
JC Strydom
WJ Louw
RP van der Merwe
Z van Eck*
J Cilliers, dr LHC Joubert*, MC Voigt*
CHC Lintvelt*
CG Erasmus, NL Gonzales*
Ds JWW Greeff, PJ Lubbe, dr EHB van Biljon,
S van Wyk*
SI van Niekerk
Ds PH McDonald
OJ Brits, BJ de Klerk
M Hulme, ds F Swanepoel
ML du Toit*, DJ van der Merwe
A Botha, ds H Roberts
AJ Erwee
J Blom
JJ Gerber, AM Gerber*
J van Dyk
EC Meintjies, P Olivier*, WL Rheeder
O Broodryk, JJ Duvenhagen, E Ebden
GL Hartman
Dr H de Klerk, HP Meyer, JM van Niekerk
JM Oosthuizen*
HH Hanekom, J Kellerman, prof PR van Dyk
JJN Bester
JJ Teubes
JP Yntema
TH Barnardt, JL Buys, HG Raubenheimer
MC van Wyk, PRE Archer
PdeJ Spies

H3

Karatara
Kenridge
Klawer
Kleinmond
Knysna
Koringberg
Kraaifontein
Kraaifontein-Noord
Kuilsrivier
Kuilsrivier-Die Eike
Kuilsrivier-Digtebij
Kuilsrivier-Suid
La Belle
La Rochelle
Laaiplek
Ladismith
Laingsburg
Lambertsbaai
Langebaan
Leeu-Gamka
Leipoldtville
Loeriesfontein
Lourensrivier-Strand
Lutzville
Maitland
McGregor
Melkbosstrand
Merweville
Montagu
Monte Vista
Moorreesburg
Mosselbaai
Mosselbaai-Suid
Murray - De Doorns
Namakwaland
Napier
Nieuwoudtville
Nuwerus
Observatory
Onrusrivier
Oostersee
Op-die-Berg
Oranjemund
Ottery
Oudtshoorn
Oudtshoorn-Noord
Oudtshoorn-Park
Oudtshoorn-Suid
Oudtshoorn-Welgeluk
Oudtshoorn-Wes
Outeniqualand
Paarlberg
Paarl-Vallei
Parow
Parow-Noord
Parow-Panorama

MX Coetzee, DM Fourie
Dr J du Plessis, IE Heyns, WFA Lötter
M Vosloo
B Lordan, NG Rabe, SW van Wyk
JC Landman
BJ Nel
HKE Götze
Dr WJ Cilliers
CI Barnardo, JA Burger, JdeV Morkel
HC Burger
JG du Plessis, dr BJ du Toit,
JH le Roux
PJ Vollgraaff
FRL Coetzee, DW Olivier, AR Peasley,
WA Venter
JN Kritzinger
F van Tonder
JH van Loggerenberg
A Haasbroek
JD de Kock, J Myburgh
GE Basson
DJ Coetzee, PJH Eloff
IL van Huyssteen, PJ de Villiers
ISW Lambrechts, PB Malherbe
Z le Roux
MW Falck, dr F Hanekom, dr HJ Swanepoel
BN Fourie
Dr JJ de Jager, C van Rensburg
PG Nel, SD van Dyk
DP Wium
SW Louw, dr GJ van Deventer
RF Knobel, A Kritzinger, DJ Smit
JGE Koegelenberg, dr CH Schutte, L Smith
S McCarthy
NF van der Merwe
PJ Langeveldt
M de Kock, N Olwagen
GS Olivier
WHB Muller, G Hanekom
E Du Plessis*
RNJ van der Westhuizen
SW Kotzé, GD van Schalkwyk
W Matthee
JS Classen, JM Fourie
J Fourie
AJ Potgieter
JG Marais, AR Orffer
JH Beyers
HH Biermann, JCM Smit, dr PJ van der Walt,
CA van Staden
GH van Broekhuizen
SJ Bredenhann, FA Gerber, AP van Eck
GvH Rauch
JCJ de Lange, TvR Hay, BA Nadel, dr JG van
der Vyver

NOTULE

B Gerber, C van Wyk
PS Bester, LHC Brand*, E Brand
D Smit
GP van Helsdingen, ds JC Smit, EM Smit*
HN Dreyer, FM Kapp*, ME Landman*
L de Villiers*, EHO de Villiers*
A Matthee
J Mathee, prop CdeV Swart
GF Fourie*, WF Rossouw
DE Jordaan*, ML Langenhoven*, SJ Swart
JC Marais*
Ds EV Blommaert, JH Groenewald, MK Herbst*,
FJ Holloway, J van der Westhuizen*
GJ Theron
SF Foot*, D Jordaan
JPG Smit
JEL Schoch*
Dr PJ Botes
JH Kotzé
AC Koch
FS Botes, MJ Botes*
M de J Louw
FJJ Brand
EM Langenhoven, HP Langenhoven
MMJ Kellerman, JA Louw
A Fortuin*, A Wileman*
JH Cloete
DF Bruwer, JR de Bruyn, MM Slabber
JB Marais
Prof P de Wet, DJ Joubert
LJ Fourie, E van Ellewee*
J Theron*
R Meyer, P Prinsloo
SA du Toit, HE van Rensburg*, GCJ Winterbach
RM Jordaan, GG Joubert
DG Fourie, BF Smit
Ds DC Esterhuyse
H Schoch*
HJ Solomon
PH Cloete
S du Toit, P Vorster
JW du Plessis
L Erasmus*
SH Hanekom*
JA van Niekerk
Ds EM van Wyngaard, A Wolhuter*
JW Vosloo
JLD Coetzee
ML Lategan*, NL Saayman*
BR Robertson
DJVL Basson, MJDK van Vuuren, DJ Vrey
MH le Roux*
RO Barnard, HJM Burger*, PM Meissenheimer
WJ Swart
GW van Rooyen

H4

Parowvallei
Parowvallei-Oos
Parow-Welgelegen
Philadelphia
Piketberg
Pinelands
Plettenbergbaai
Plumstead
Pofadder
Porterville
Port Nolloth
Prince Alfred's Hamlet
Prins Albert
Redelinghuys
Reebok
Richmond
Riebeek-Kasteel
Riebeek Valley
Community Church
Riebeek-Wes
Riversdal
Riversdal-Wes
Riviersonderend
Robertson
Robertson-Oos
Rondebosch
Ruyterwacht
Saldanha
Simon van der Stel
Simondium
Simonstad
Somerset-Wes
Sonnekus
Sonstraal
St Helenabaai
St Stephens
Stanford

JJA Koegelenberg
AC Carstens, GP Kellermann, dr MU Strauss
MR Goosen, JD Smit
CJ du Preez, E Naudé, WB Smith
JJU Henn
PFC Pieterse
CM van der Merwe
PJ Bester
CJ Briers
JC van Schoor
GL van Dyk, dr J van Zyl
FH Botha

AS Duvenhage
AC Goosen, A Jordaan
GJ Beyers, Q le Roux*
JJ Pretorius
BW Koen, PJ Steyn
KJ Pritchard, AJ Zietsman
J Barnard, MC Theron
AH van Rooyen
Dr EC Orsmond
DU Batt
GJ van Jaarsveld, JH van Niekerk
R Esterhuyse
Dr AL Compaan, D Minnie*, CMV Wait
JJ Louw
JJV Smith

Stellenbosch-Wes
Stilbaai
Strand-Noord
Suider-Paarl
Suider-Strand

Dr JL Cilliers, AJ le Roux, C Smith, GP Stofberg

Suidpunt
Sutherland

LJP Janse van Vuuren, F Andrag-Meyer*
JJ de Villiers
JFW Claassen, GC Hattingh, F Henn,
JNF O'Kennedy
GD Prinsloo, JGL Steyn
GO Muller, CC van der Merwe
HC van Wyk
JC Mouton

Stellenbosch
Stellenbosch-Noord
Stellenbosch-Sentraal
Stellenbosch-Welgelegen

Swartland
Swartland-Noord
Swellendam
Swellendam-Wes
Table View

RH Fölscher*
JH Heyman
L de Goede*, JJ Gouws, AR du Toit
S Fouché*
H van Huyssteen
R Grobler, ds G Knoetze, LW Knoetze*
A Kline*
MJM van Tiddens*
WS van der Merwe
CM Bosman*
SM van der Merwe*
DJ Rossouw
CHK van Zyl
TIJ Smalberger, JH Visser*
WM Scott
CFJ Brand

MR Brink

K Delport, KB Gericke, dr AR Hanekom,
WP Malherbe, CT Visagie, ME Breytenbach,
AHE de Ridder*, F Rossouw, dr NW Simpson
Dr JJE Koornhof, dr IJ van der Merwe, dr RP
van Wyk, M Britz, JdW van Zyl, dr JF Marais
TJ Henn
GL De Leeuw
TJ Botha, dr CW Burger,
MP Sahd, LC Cronje
RH Dick, W van der Merwe
WJ Gouws, JPN Heenop, JLF Taljaard
IC Schutte, dr EE Meyer
PH Barnard, CP van Wyk

Stellenberg

NOTULE

AW Bester
M Joubert*, W Odendaal
JM Jackson, R Horne*
AM Franken*
CJ Gerber, E Kriel*
GJ Colyn, AP Treurnicht
MW Meyeridricks
Ds FE Marais
I Janse van Rensburg*, prof JC Kotzé
MM Stramrood*
CG Ochse
CFP Jordaan
Dr WM Vermeulen*
JJ Botha
JNW de Kock, prop JJ Schutte
JA van der Westhuizen
A Doman*
IS Swart
J Bakkes*, CW Pieterse*, JH van der Merwe
E Diener*, P Diener, H van Tonder*,
prop W Fourie
GPC de Vries
MC Kotze*
CJ du Toit*, J Kriek, CE Schutte,
dr GN van Wyk, SL van Zyl*
GJ Carinus, JJ van der Merwe
J Louw*, V Thompson, G Gouws*
GJL Jacobs, E Sieberhagen, ds E Viljoen
MF Crouse, M Nel
JD Conradie, PE Lotz, CE van Schalkwyk*,
ACM van Greuning*
A Uys*
SHS Jordaan*
PJ Gerber, BE Horne*, PJ Kotze, A Lesch*
JA Baard, AP Badenhorst*
F Bull
A Mattheus

H5

Tafelberg
Tamboerskloof
Thornton

Dr C Saayman
HL Scott

Toringkerk

C Botha, C Lotz, JD Thom

Touwsrivier
Tulbagh
Uniondale
Vandermerwe (Bonnievale)
Vanrhynsdorp
Vanwyksdorp
Vasco
Velddrif
Victoria-Wes
Villiersdorp
Vishoek
Volmoed

NJ Grobler
CG Eksteen
PJ Carstens
WC Liebenberg, JJ du Preez
C Koch

Vredelust
Vredenburg
Vredenburg-Akkerdyk
Vredendal
Vredendal-Wes
Vrijzee
Welgemoed
Wellington
Wellington-Noord
Wellington-Oos
Wolseley
Worcester
Worcester-Audenberg
Worcester-Brandwag
Worcester-De La Bat
Worcester-Noord
Worcester-Oos
Worcester-Vallei
Wynberg
Ysterplaat
Ysterplaat-Suid
Zwaanswyk

LR Kruger
HJ Duminy
DA du Toit, JF Kriel
M Barnard, JH van Heerden
BS Griebenow
JS Engelbrecht, FP Human, JH Nieder-Heitman,
T van den Berg
FDJ Basson, WdW van Velden
WJ Greeff
AJ Halgryn, AJ Verwey
NAL Viljoen, P Viviers
RJ du Plooy
C Janse v Rensburg, JC Symington, H van
Niekerk
B Janse van Rensburg, dr SJ Marais, dr CH
Thesnaar
FJ Human
JG Grobbelaar, NJ van As, dr R van Velden
AJ Crous
JP Conradie, JC Rossouw, JN Ungerer
JH Hattingh
JS Zaayman
SW Viljoen, JH Oberholzer
SC Bester, JJ Nieuwenhuizen
CA Cronje, DB Douglas
S Burden, JR Malan, JJ Steyn
Dr DT Nel
PJA Steenkamp
JJ van Zyl
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Ds PJL Zeeman
L Serfontein
Ds JA Groenewald
ASG Dirkse van Schalkwyk*, JM Heydenrych*,
WD Strumpher*
D Prins
JCJ Furniss*
P Janse van Rensburg
WS Herbert, E Pace*
MN de Kock
AS Jordaan, A Britz
HAD Pienaar
HG du Plessis,MdW Malan*
HW Victor
HA Swart, ACEAP Visser
SP Havenga, PJJ Niemann
L Schoeman*
CJ Cronjé, AM Meyer*,
AM Meyer*, L van der Merwe*
RJ Botes
P de Lange, JJ Kirstein
J Hoon, AR van der Spuy
D van Deventer
FW Ras, JWL van Aswegen,
dr JA van der Merwe
CL Faure, PB Malherbe, JF Mouton, ds AJ van
Wijk, J Viljoen, NC Büchner
FJ Malan
DJ Spamer, MJ Odendal, DB Hauptfleisch
A van der Merwe*
F Coetzee, PBB du Toit, JL Fourie
DJ Erasmus, prop C Oberholster, JV Pienaar*
DH Schoeman
HJ Burger, A Salie
JC Ballack, AJ Swart
JDJ Conradie
M du Preez*, M Rossouw*, MA Hofmeyr*
EC Nicholas*, R Nicholas
CJ Smith*
M de Villiers*, C Nortjé*
K Oberholzer

2.5 Die volgende waarnemers verskyn ter vergadering: J Botha, FJ Cillié, M Gerber*, dr PM Goosen, G
Loubser, prof E Mouton*, A Muller* en dr IA Nell.
2.6 Die volgende persone is VGK-afgevaardigdes van gesamentlike ringe:
Ring/Gemeente/Groep
Bredasdorp
Communitas
George Gesamentlike Ring
Somerset-Wes
Stellenbosch Gesamentlike
Ring
Wesland Verenigde Ring

Leraar/Leraars
B Leuvennink
A Esterhuizen, P Grove
C Jeneker, A Steenbok
MAW Arendse, F Steenkamp
W Koopstad, A Daniëls
DP Botha, J Jacobus

Kerkraadslid/Kerkraadslede
H Daniëls
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2.7 Verskonings
Die volgende verskonings is aangemeld:
Agter-Paarl: JD Greeff.
Brackenfell: P Carstens.
Bredasdorp: Dr J Malan.
Drakenstein: Dr AJC Erwee en JH Theron.
Durbanville-Bergsig: N Roos* en FJ Swanepoel.

3. VERKIESING VAN DIE
MODERATUUR
ORDEMOSIE:
VERKIESING VAN MODERATUUR
1. Die Voorsitter noem dat die volgende voorstel, wat van Stilbaai ontvang is, na die Tydelike Regskommissie verwys is:
“Ons gemeente stel voor dat die verkiesing
van die nuwe Moderatuur uitgestel word tot op
die laaste dag.”
2. Die Tydelike Regskommissie het die saak
bespreek en lê die volgende ordemosie aan
die vergadering voor:
“Die Sinode neem die voorstel wel in ontvangs, maar vra dat dit nie nou sal dien nie.
Dit sal wel later dien, sodat ’n besluit geneem
kan word met die oog op die toekoms.”
3. Besluit 1 [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die ordemosie van die
Tydelike Regskommissie goed.
3.1 Die Voorsitter (Hannes Koornhof) noem dat
hy nie vir die Moderatuur beskikbaar is nie en dus
kan voortgaan om voor te sit vir die verkiesing van
’n voorsitter vir die sinodesitting.
3.2 Die verkiesing van die Moderatuur strek oor
verskeie dae. Dit word verder kronologies in hierdie notule aangedui.
NOMINASIES VIR ’N MODERATOR
1. Die vergadering kry geleentheid om nominasies vir ’n moderator in te dien.
2. Die volgende afgevaardigdes is genomineer: Braam Hanekom, André Olivier, Monty
Sahd, Michiel Strauss en Hannes Theron.
3. Die vergadering stem vir ’n moderator.

4. VOORLEGGING VAN DIE
KOMMISSIE VAN ORDE
A1, p1-3, §1-18
4.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Kommissie van Orde (A1, p1-3, §1-18,) in behandeling.
4.2 Die Voorsitter verduidelik kortliks die beplanning vir die sinodesitting: die verskillende fasette
van spiritualiteit, sprekers, besluitneming, wegbreeksessies en aftyd.
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4.3 Hy verduidelik dat die reëling ten opsigte van
§13.1 nie vir die Moderatuur se voorlegging wat
as laatstuk (D1) gestuur is, geld nie. Die laatstuk
is reeds 14 dae voor die sinodesitting na alle afgevaardigdes gestuur.
4.4 Besluit 2 [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die volgende Tydelike Kommissies goed:
1. Tydelike Kommissie vir die Pers: Ben du
Toit en Coenie Burger.
2. Tydelike Kommissie vir Algemene Sake en
Ekumene: Die nuwe Moderatuur, die huidige
predikantestreekleiers [Tallie van den Heever,
Gideon Volschenk, Chris Jones, Marie Britz,
Michiel Strauss], Francois Wessels, Quintus
Heine en Johan Basson.
3. Tydelike Kommissie vir die Notule: Bossie
Minnaar (Voorsitter), Kobus de Kock, Paul
Roodt, Kobus Swarts en Jaco Thom.
4. Tydelike Regskommissie: Koosie Delport
(Voorsitter), Hannes Theron, Gert van Jaarsveld (Skriba), Johan Botes, Pieter Coertzen,
Quintus Heine, Christi Stodart en Smuts Janse
van Rensburg.
5. Tydelike Kommissie vir die samestelling
van die Permanente Kommissies: Die nuwe
Assessor (Sameroeper), die huidige voorsitters van die permanente kommissies; die
skriba van elke ring (soos ná die ringsitting
tydens die sinodesitting).
6. Ander Tydelike Kommissies. In elke geval
[bv Fondse, Leer en Aktuele Sake, ens] vorm
die huidige Uitvoerende Komitee [Dagbestuur]
van die betrokke permanente kommissie met
die oog op die Sinode, die Tydelike Kommissie.
7. Tydelike Kommissie vir die opstel van die
verbintenis: Johan van der Merwe, Pieter van
der Walt, Chris Jones, Elna Mouton en
gekoöpteerde lede soos nodig.
8. Kontakpersoon (ook vir aankondigings en
verlof): Chrisna van der Merwe.
9. Stemopnemers:
Smuts
Janse
van
Rensburg [Sameroeper], Awie Brand, Chris
Cronjé, Jean de Villiers, Daniël de Wet, Pieter
Diener, Elsje Diener, Charl du Plessis, Danie
du Toit, Andri Eloff, Gieliana Fourie, Derick
Lambrechts, Marietjie Langenhoven, André
Peasley, Andries Potgieter, Willem Rossouw,
Susan van der Merwe en Jandré Viljoen.
4.5 Besluit 3 [Goedgekeur]:
Die Sinode aanvaar die voorlegging van die
Kommissie van Orde as riglyn vir die inrigting
van die sinodevergadering.
4.6 Hiermee is A1 [Kommissie van Orde] afgehandel.
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5. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE FONDSEKOMMISSIE
A5, p55, §2.5.3 en p60, §6.5
5.1 Reiskoste
5.1.1 Ds Francois Cillié verduidelik die reëlings in
verband met die invul van die reiskoste-eise van
afgevaardigdes. [Sien Agenda 2007, p55, §2.5.3
en die aanbeveling op p60, §6.5.]
5.1.2 Besluit 4 [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit dat reiskoste van R1,60 per
kilometer per motor vir reise na en van die vergadering, asook reise per dag na en van
oornagverblyf betaal word.
Die Voorsitter noem dat drs Pierre Goosen,
Deon Bruwer en Koos van der Vyver vir pastorale gesprekke met afgevaardigdes wat dit
verlang, beskikbaar is. Afsprake kan by Chrisna van der Merwe by die Inligtingstafel (Tafel
L) gemaak word.
WEGBREEKSESSIES
Die Voorsitter wys die vergadering kortliks op
die verskillende wegbreeksessies en die
enkele wysigings wat aangebring is aan die
lys wat in die Agenda verskyn het.
Eerste sessie (Dinsdag om 14:30)
1. Rekenarisering en sentralisering van lidmateregisters (ABID). [Bossie Minnaar]
2. Gemeentes se roeping om in die voetspore
van die Groot Barmhartige te stap (SKDB).
[Averell Rust]
3. Watter diens kan die Diensverhoudinge
Buro aan Gemeentes lewer ? (SKDV) en die
implikasies van die nuwe Artikel 9 vir die rolverwagting van predikante in gemeentes
(SKP). [Pierre Goosen]
4. Nuwe
Gemeente-ontwikkeling
(SKG).
[Braam Hanekom]
5. Ons nuwe Grondwet: ’n Nuwe situasie vir
die Christen en die kerk. (Parlementêre Lessenaar). [Ben du Toit]
6. A-Z van Predikante: Proponentstatus verval. [Hannes Theron]
Tweede sessie (Dinsdag om 16:00)
1. Rekenarisering en sentralisering van lidmateregisters (ABID). [Bossie Minnaar]
2. Gemeentes se roeping om in die voetspore
van die Groot Barmhartige te stap (SKDB).
[Averell Rust]
3. Watter diens kan die Diensverhoudinge
Buro aan Gemeentes lewer ? (SKDV) en die
implikasies van die nuwe Artikel 9 vir die rolverwagting van predikante in gemeentes
(SKP). [Pierre Goosen]
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4. Nuwe
Gemeente-ontwikkeling
(SKG).
[Braam Hanekom]
5. Ons nuwe Grondwet: ’n Nuwe situasie vir
die Christen en die kerk. (Parlementêre Lessenaar). [Ben du Toit]
6. A-Z van Predikante: Proponentstatus verval. [Hannes Theron]
Derde sessie (Woensdag om 14:30)
1. Jeugbediening in ’n nuwe paradigma.
[Gielie Loubser].
2. Inligting oor die praktiese implementering
van die Algemene Sinode se besluite oor
Voortgesette Bedieningsontwikkeling (Kuratorium). [Coenie Burger]
3. Die rol wat brugpredikante kan speel wanneer daar vakatures in gemeentes ontstaan
(SKP). [Pierre Goosen]
4. ’n Visie vir die opleiding van predikante vir
ons tyd (Dosenteraad: Teologiese Kweekskool). [Johan Cilliers]
5. Versorging van predikante in die gemeente
(SKP). [Jannie le Roux]
6. Die begeleiding van gemeentes van “Instandhouding” na “Gestuurdheid” (SKG: Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes). [Frederick Marais]
7. Herroeping van 1857: Agtergrond en meer
inligting. [Hannes Koornhof]
8. Gesprek met die Leesspan oor die samestelling van die Konsultasieverslag. [Pieter
van der Walt]
Vierde sessie (Woensdag om 16:00)
1. Jeugbediening in ’n nuwe paradigma.
[Gielie Loubser]
2. Inligting oor die praktiese implementering
van die Algemene Sinode se besluite oor
Voortgesette Bedieningsontwikkeling (Kuratorium). [Coenie Burger]
3. Inligting oor die praktyk van Standplaasruiling (SKP). [Pierre Goosen]
4. ’n Visie vir die opleiding van predikante vir
ons tyd (Dosenteraad: Teologiese Kweekskool). [Johan Cilliers]
5. Gemeentes en fasiliteerders vertel wat gemeentefasilitering vir hulle gemeente beteken
het (SKG: Gemeentefasilitering). [Frederick
Marais]
6. Diversiteit. Regstellende Aksie of dalk
ander modelle in en vanuit Afrika? (KGA)
[Eddie Orsmond]
7. Herroeping van 1857: Agtergrond en meer
inligting. [Hannes Koornhof]
8. Gesprek met die Leesspan oor die samestelling van die Konsultasieverslag. [Pieter
van der Walt]
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Vyfde sessie (Donderdag om 16:00)
1. Navorsing oor die ontsluiting van die potensiaal van vroue in gemeentes (SKV).
[Madelein Gerber]
2. Pensioenstrukturering, Sinodale aandeel
en sinodale kollektes (SFK). [Francois Cillié]
3. Ringe wat reeds verenig het, lewer getuienis oor hulle prosesse (Kerkhereniging).
[Erik Basson]
4. Hoe kan die proses hanteer word wanneer
weerstand en konflik ontstaan in die gemeente? (Kerkhereniging). [Frederick Marais]
5. Gemeentes wat saam as vennote uitreik
met die Evangelie (KGA). [Johan Botha]
TAFELGESPREKKE
Frederick Marais verduidelik hoe die tafelgesprekke gaan werk. Omdat daar verskuiwings in die tafelplasings gekom het, moet
sommige tafelgroepe self besluit oor groepleiers. Die vergadering gaan daartoe oor om
in kleingroepe die volgende vrae te bespreek:
1. Wat het jou die afgelope week energie of
opdraand gegee?
2. Watter een van die waardes van die
Seisoen van Luister wil jy hê moet sterk
funksioneer?
VERKIESING VAN ’N MODERATOR
Die Voorsitter verklaar dat Braam Hanekom
met ’n volstrekte meerderheid van stemme as
Moderator verkies is.
Braam Hanekom neem die voorsitterstoel in.
Hy sê dat dit sy droom is dat
1. die Sinode ’n groot span sal wees wat
saam speel;
2. die kleinste gemeente moet voel hy het ’n
plek en ’n rol in die kerk te speel;
3. die Kerk aan armoede, as die grootste
enkele uitdaging in ons land, aandag sal gee;
4. hierdie Sinode in die land ’n lig van versoening sal laat opgaan waarin ons kinders
kan leef en
5. die kern-kerugma helder gehoor sal word
en dat ons waarlik kerk van Jesus Christus sal
wees.
6. Hy belowe om in die volgende vier jaar
meer as ooit tevore vir die gemeentes te bid
en vra dat die afgevaardigdes ook meer as
ooit tevore vir hom en die Moderatuur sal bid.
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Hannes Koornhof doen enkele afkondigings
en tref die reëlings oor die ete.
Die vergadering verdaag vir aandete (18:20
tot 19:30) nadat André O’Kennedy (leraar van
Goudini) ’n gebed gedoen het.
Die vergadering hervat om 19:30. Die
spiritualiteitspan, onder leiding van Marié
Britz, lei die vergadering in sang.

6. OPENINGSEREMONIE
6.1 Die spiritualiteitspan lei die vergadering met
die sing van ’n aantal liedere. ’n Christuskers word
aangesteek en die temavers (2 Korintiërs 4 vers
7) word gelees: “Ons wat hierdie skat in ons het,
is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat
alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.”
6.2 Die vergadering kyk na ’n DVD waarin die
Sinode herinner word aan die verbintenis wat
tydens die vorige sitting in 2003 gemaak is.
TAFELGESPREKKE
Die vergadering kry ruim geleentheid om die
volgende vrae in kleingroepe te bespreek:
1. Terwyl jy na die video gekyk het, wat het
die Gees in jou losgemaak?
2. Wanneer die afgelope 4 jaar het jy die
ervarings gehad dat die kerk werklik kerk
was?
6.3 Verteenwoordigers uit die vyf streke kom
plaas ’n kruik voor die moderatuurstafel as simbool dat ons brose erdekruike is. Die verteenwoordigers lees die Twaalf Artikels.
6.4 Na die sing van Lied 188 lei Hannes Koornhof
die vergadering in ’n oordenking. Hy lees 2
Korintiërs 4: 1: “God het Hom oor ons ontferm en
hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word
ons nie moedeloos nie.”
6.5 Die vergadering kry geleentheid om tweetwee na mekaar toe te draai en hulleself aan die
Here te wy vir hierdie Sinode.
6.6 Die vergadering sing Lied 528.
Die vergadering verdaag om 21:05.

NOMINASIES VIR ’N ASSESSOR
1. Die Moderator (Braam Hanekom) reël dat
Hannes Koornhof voortgaan om die vergadering te lei in die verkiesing van ’n assessor.
2. Die vergadering kry geleentheid om nominasies vir ’n assessor in te dien.
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TWEEDE SITTINGSDAG
Dinsdag 16 Oktober 2007 – Roeping

1. DAGOPENING
1.1 Die vergadering begin om 08:00 – onder
leiding van Nelis Janse van Rensburg – met die
dagopening. Hy lees 2 Korintiërs 4: 7-18 en gee
geleentheid dat die afgevaardigdes die teks kan
oordink en bespreek. Daarna gee hy geleentheid
vir stilgebed.
1.2 Die Voorsitter (Braam Hanekom) bedank die
spiritualiteitspan.

sor), aktuarius, skriba en een addisionele lid
wat deur die Sinode verkies word (Regl
17: 5.1). Persone mag nie na twee termyne in
dieselfde hoedanigheid verkies word nie.”
2.1.3 Besluit 6 [Goedgekeur]:
Die Sinode wysig Bep 33.3.1.3 om te lui: “Die
PSD vir Kommunikasie en die Saakgelastigde
dien adviserend in die Moderatuur.”

2.2 Ringsgrense (D1, p4, §10: 3)

1.3 Hy tref enkele reëlings oor die verloop van die
oggend se program.

2.2.1 Die Voorsitter verduidelik dat die besluit oor
ringsgrense afgehandel moet word voordat die
ringe Woensdagaand konstitueer.

VERSKYN TER VERGADERING
Die volgende afgevaardigdes verskyn ter vergadering: M Barnard (Vishoek), ME Breytenbach (Stellenberg), Dr AJC Erwee (Drakenstein), F Hanekom (Melkbosstrand),
MSDP le Roux (Durbanville), JW Malan (Bredasdorp), M Roos* (Durbanville-Bergsig), W
Scholtz (Stellenbosch), C van der Merwe
(Strand-Noord) en MS van Zyl (Durbanville).

2.2.2 Ná ’n kort debat reël die Voorsitter dat die
saak eers oorstaan. Dit word verwys na die Kommissie vir Algemene Sake, wat later daaroor ’n
aanbeveling sal doen.

VERKIESING VAN ’N ASSESSOR
1. Die volgende afgevaardigdes is as
assessor genomineer: Erik Basson, Auke
Compaan, Johan Immelman, Nelis Janse van
Rensburg, Smuts Janse van Rensburg,
Bossie Muller, André Olivier, Monty Sahd,
Michiel Strauss, Hannes Theron, Heerden
Van Niekerk en Francois Wessels.
2. Die vergadering stem vir ’n assessor.

2. LAATSTUK: VOORLEGGING VAN
DIE MODERAMEN
D1, §6a; D1, Bylaag 1, §1.2 – 1.3 en
D1, §10: 3
2.1 Samestelling van die Moderatuur en
Moderamen (p4, §6 en Bylaag 1, p6, §1.2
en 1.3)

2.2.3 Aanbeveling [Verwys na Kommissie vir
Algemene Sake]:
Die Sinode besluit dat, met die oog op die sinvolle
vorming van gesamentlike/verenigende ringe
tussen die NG Kerk en VGK, die Moderamen
voortaan aansoeke om die veranderings van
ringsgrense kan goedkeur met verslag aan die
Sinode.
2.2.4 Besluit 7 [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit dat die gemeente Franschhoek voortaan deel van die Ring van Stellenbosch [Verenigde Ring van Stellenbosch] sal
wees.
WEGBREEKSESSIES
Quintus Heine kry geleentheid om te verduidelik watter wegbreeksessies Dinsdagmiddag gehou gaan word. Afgevaardigdes kry geleentheid om aan te dui watter sessies hulle
gaan bywoon.
Denise Jonker van Citrusdal verjaar vandag.
Die Voorsitter wens haar geluk. Hy verwelkom
ook al die leraars wat vir die eerste keer deel
is van hierdie Sinode.

2.1.1 Die Voorsitter verduidelik die noodsaak van
die wysiging aan die samestelling van die
Moderatuur. Die wysiging moet behandel word
voordat die res van die Moderatuur verkies word.

3. ROEPINGSGESPREK

2.1.2 Besluit 5 [Goedgekeur]:
Die Sinode wysig Bep 33.3.1.1 om te lui: “Die
Moderatuur van die Sinode bestaan uit die
voorsitter (moderator), ondervoorsitter (asses-

3.1 Ben du Toit lewer ’n kort inleiding oor sosiale
en ekonomiese geregtigheid. Hy verwys na
paragraaf 8.4 in die voorlegging van die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake.
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3.2 Chris Jones lewer ’n kort inleiding oor geweld
en misdaad. Hy verwys na paragraaf 7.2 in die
voorlegging van die Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake.
3.3 Die Voorsitter verwelkom dr Theuns Eloff,
Vise-kanselier van die Noordwes-Universiteit. Dr
Eloff lei die oggend se gesprek in oor: Hoe lyk die
Suid-Afrikaanse konteks waarin ons kerk moet
wees?
3.4 Dr Eloff gee ’n baie breë oorsig oor die SuidAfrikaanse konteks waarin ons kerk moet wees.
3.5 Die vergadering kry geleentheid om deur
middel van vloer- en tafelgesprekke kommentaar
te lewer.
TAFELGESPREKKE
Die vergadering bespreek die volgende vrae
in kleingroepe:
1. As kinders van die Reformasie het ons nog
nooit vir die wêreld weggehardloop nie, maar
daarbinne gebly en daarin gewerk ...
2. Vertel ’n gebeurtenis of insident waar jy of
iemand wat jy ken as gelowige “in die wêreld
gebly en daarin gewerk het”.
Die vergadering verdaag vir verversings om
10:30 nadat Quintus Heine enkele praktiese
reëlings getref het.
Die vergadering word om 11:00 voortgesit.
Hannes Koornhof neem die voorsitterstoel in.
VERKIESING VAN ’N ASSESSOR
(VERVOLG)
Die vergadering stem weer vir ’n Assessor uit
die volgende viertal: Nelis Janse van Rensburg, Monty Sahd, Michiel Strauss en Hannes
Theron.
3.6 Braam Hanekom kry geleentheid om die
gesprek in te lei oor: Hoe lyk ons situasie in Wesen Suid-Kaapland?
TAFELGESPREKKE
Die vergadering bespreek die volgende vrae
in kleingroepe oor leiers wat vasgeloopte situasies kan omdraai:
1. Wat is die grootste veranderinge wat in en
om jou gemeente die laaste 5 jaar plaasgevind het?
2. Wat is tans julle grootste uitdaging?
3. Vertel storie(s) oor nuwe bedieninge wat
die uitdaging(s) aanspreek.
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3.7 Theuns Eloff lê ’n aantal roepingsuitdagings
vir tafelgesprekke voor. Hy en Braam Hanekom
beantwoord ’n paar vrae van afgevaardigdes wat
aan hulle deurgestuur is.
VERSKONINGS VIR AFWESIGHEID
DINSDAG 16 OKTOBER
JA van der Merwe (Welgemoed) 08:00-13:00
(werk), N Büchner (Wellington), SJ Marais
(Wellington), JH Theron (Drakenstein), AEM
Uys (Suidpunt) Dinsdagmiddag, FJ Swart
(Bellville-Uitsig) en LG Minnaar (BellvilleUitsig) vanaf 12:00.
16 EN 17 OKTOBER
JJ Pretorius (Riviersonderend / begrafnis), CC
Klopper (Brackenfell-Wes / begrafnis) en
Andrie Eloff (Loeriesfontein): “Hiermee maak
ek verskoning, voorlopig, vir afwesigheid van
die Sinode, iewers die week. My vrou verwag
en die kleinding kan hierdie week sy
opwagting maak. Dankie.”
VERSKYN TER VERGADERING
Die volgende afgevaardigdes verskyn ter
vergadering: J Swart vir DB Hauptfleish
(Wellington-Oos) en J Greeff (Agter-Paarl).
Die volgende waarnemers verskyn ter
vergadering: Pieter van Niekerk (Eden Vennootskapsring) en A Rust (VGK Moderatuur).
VERKIESING VAN ’N ASSESSOR
(VERVOLG)
1. Die vergadering stem weer vir ’n assessor
uit die volgende tweetal: Nelis Janse van
Rensburg en Monty Sahd.
2. Die Voorsitter verklaar dat Monty Sahd met
’n volstrekte meerderheid van stemme as
Assessor verkies is.
3. Hy neem sy plek by die moderatuurstafel
in.
Hannes Koornhof gee geleentheid vir gebed
aan die tafels oor die gesprek wat pas gevoer
is. Daarna neem Braam Hanekom weer die
voorsitterstoel in.
BOEKOORHANDIGING
Nelis Janse van Rensburg oorhandig die
boekie “God praat, leef luisterryk” aan die
Voorsitter. Bybel-Media het die boekie
gepubliseer onder redaksie van dr Chris
Jones. ’n Kort DVD word vertoon.
Quintus Heine doen afkondigings en maak
enkele verdere reëlings oor die wegbreeksessies en lokale bekend.
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NOMINASIES VIR ’N AKTUARIUS
Die vergadering kry geleentheid om nominasies vir ’n aktuarius in te dien.
Al die ringskribas word versoek om Monty
Sahd voor die moderatuurstafel te ontmoet
om die nodige reëlings te tref met die oog op
die ringsittings wat vir Woensdagaand geskeduleer is.
NOTULE VAN 15 OKTOBER 2007
Die notule van die eerste sittingsdag (Maandag 15 Oktober 2007) word goedgekeur.
Monty Sahd bedank die Sinode vir die vertroue wat in hom gestel is om as Assessor te
dien. Hy doen ’n gebed waarna die vergadering vir middagete verdaag (13:00 tot 14:30).
Die wegbreeksessies vind plaas vanaf 14:30
tot 17:00 met ’n onderbreking vir verversings
en wisseling tussen 15:30 en 16:00.
Aandete is vanaf 17:45 tot 19:00. Afgevaardigdes kan ontspan tussen 17:00 en 17:45.
Die aandsessie begin om 19:00.
Die
vergadering word vir ’n paar oomblikke stil en
raak bewus van die teenwoordigheid van God.
SKUIF VAN TAFELS
Die Voorsitter noem dat die tafelposisie vir die
volgende sitting sal verander, sodat afgevaardigdes op ’n ander plek in die saal sal sit.
Tafelleiers het ’n kaart wat die tafel se nuwe
plek aandui.
VERKIESING VAN ’N AKTUARIUS
1. Die volgende afgevaardigdes is as
aktuarius genomineer: Chris Barnard, Quintus
Heine, Nelis Janse van Rensburg, Smuts
Janse van Rensburg, André Olivier, Hannes
Steenkamp, Christie Stodart, Hannes Theron,
Gert van Jaarsveld en Heerden van Niekerk.
2. Die vergadering stem vir ’n aktuarius.

4. VOORLEGGING VAN DIE
KOMMISSIE VIR LEER EN
AKTUELE SAKE
A11, §1 – 9.2 (p203-222)
A11, Bylaag 1, §1 – 4.2 (p223-229)

NOTULE

4.1 Geweld en misdaad (§7.2, p207-210)
4.1.1 Die vergadering neem die voorlegging van
SKLAS (A11, p203-210) in behandeling. Paragraaf 7.2 word eerste behandel.
4.1.2 Aanbeveling 7.2.7.1 (p209) word na die
kommissie terugverwys:
Die Sinode beklemtoon weer eens dat een van
die grondoorsake van geweld en misdaad die
miskenning van die menswaardigheid van mense
is, en dat die stryd teen geweld en misdaad
verbind is aan die stryd om mense te help om
hulle menswaardigheid terug te kry.
4.1.3 Besluit 8 (p210, §7.2.7.2-7.2.7.8) [Goedgekeur]: Die Sinode:
1. besluit om op te staan teen geweld en misdaad deur, vir sover dit binne ons vermoë is,
vredesgemeenskappe te vestig, die waardigheid van mense asook die kwaliteit van
lewe, te herstel;
2. besluit om die vormingskrag van die erediens, liturgie, kategese, gebede, Bybelstudieen kleingroepe asook die sakramente optimaal
te benut om die moraliteit van ons lidmate op
Bybelse waardes te bou en só ’n konstruktiewe bydrae tot die morele genesing van ons
land te lewer;
3. doen ’n beroep op gemeentes om alle slagoffers van geweld en misdaad binne gemeentegrense met woord en daad by te staan;
4. besluit om deur die bestaande ekumeniese
strukture ander kerke te betrek in die stryd
teen geweld en misdaad;
5. doen ’n ernstige beroep op die owerheid
om alles in hul vermoë te doen om die veiligheid van die inwoners van ons land te
verseker;
6. verseker álle slagoffers van geweld en
misdaad, die lede van die veiligheidsdienste
en hul gesinne, asook die staat, van ons
voorbidding en onderneem om voortdurend te
bly bid vir die beëindiging van geweld en misdaad, en
7. bedank gelowiges wat op konstruktiewe
wyse saam met ander belangrike rolspelers in
hul gemeenskap, geweld en misdaad daadwerklik help bestry.
4.1.4 Die vergadering staan vir ’n oomblik van
stilte op vir almal in die land wat die pyn van
geweld beleef.

4.2 Sosiale en ekonomiese geregtigheid
(p218-22, §8.4)
4.2.1 Die vergadering neem vervolgens Paragraaf 8.4 (p218-221) in behandeling. Ben du Toit
kry geleentheid om enkele opmerkings oor die
voorlegging te maak.
4.2.2 Besluit 9 (p221, §8.4.4) [Goedgekeur]:
Die Sinode:
1. aanvaar die verslag [Agenda p218-221,
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§8.4] as ’n belangrike vertrekpunt en oriëntering vir die kerk se roeping ten opsigte van
sosiale en ekonomiese geregtigheid;
2. skep in sitting ruimte vir tafelgesprekke of
weg-breeksessies om hierdie saak behoorlik
te bespreek en
3. dra dit aan kerkrade op om dringend op
plaaslike vlak betrokkenheid te soek met kerklike en ander maatskaplike programme.
VERSKONING VIR BYWONING
J van Niekerk (Parow-Panorama) aandsitting.
VERSKYN TER VERGADERING
SA Mostert (La Rochelle), J Swart (Wellington-Oos) en P Viljoen (Worcester).

4.3 Groen Christene, (p205-207, §7.1)
4.3.1 Die vergadering neem vervolgens Paragraaf 7.1 in behandeling. Michiel Strauss kry
geleentheid om enkele opmerkings oor die voorlegging en oor Groen Christene te maak.
4.3.2 Aanbeveling 7.1.4: 1 (p207) [Vervang
deur Amendement 6]:
Die Sinode aanvaar dat kommer oor en die
bewaring van die natuur die roeping ook van
Christene is en dat ander etiese kwessies nie vir
die kerk belangriker mag wees nie.
4.3.3 T1, §6 word ook in behandeling geneem.
TKAS beveel Amendement 6 aan na konsultasie
met SKLAS.
4.3.4 Amendement 6 [Goedgekeur en word
deel van Besluit 10]:
Vervang 7.1.4: 1. met “aanvaar dat kommer oor
en die bewaring van die natuur die roeping ook
van Christene is en dat dit ook op die agenda van
gemeentes moet wees.”
4.3.5 Besluit 10 (p206, §7.1.4 soos geamendeer met Amendement 6) [Goedgekeur]:
Die Sinode: 1. aanvaar dat kommer oor en die
bewaring van die natuur die roeping ook van
Christene is en dat dit ook op die agenda van
gemeentes moet wees;
2. versoek SKLAS om die saak van natuurbewaring vanuit ’n Christelike roepingsperspektief onder die aandag van gemeentes in die
Wes- en Suid-Kaap en die kerk in die breë te
bring, en
3. onderskryf in breë die bogenoemde verklaring [Agenda 2007, p206-207, §7.1.3] van die
Southern African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI).

4.4 Funksionering in die Toekoms (§6)
4.4.1 Die vergadering neem vervolgens §6 (p204205) in behandeling. Francois Wessels lig die
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vergadering in oor wat die nuwe voorgestelde
werkswyse (§6) prakties beteken.
4.4.2 Besluit 11 (p205, §6.2.4) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur SKLAS se werkswyse van
“werksdokumente” [Agenda 2007, p205, §6.2]
goed.
4.4.3 Besluit 12 (p205, §6.3.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur SKLAS se werkswyse goed
[Agenda 2007, p205, §6.3] om gesprekke en
studiegroepe te fasiliteer met lidmate en
gemeentes oor sake wat in spesifieke
gemeentes op ’n bepaalde tydstip as knelpunte ervaar word.

4.5 Gereformeerde Identiteit (p217, §8.1,
en Bylaag 1, p223-229)
4.5.1 Die vergadering neem kennis van die
Algemene Sinode se verslag en besluite oor
Gereformeerde Identiteit (A11, Bylaag 1).

4.6 Kerkeenheid (§7.3, p210-216)
4.6.1 Die Voorsitter reël dat die voorlegging oor
kerkeenheid (§7.3) later hanteer word.

4.7 Doopviering (§8.2, p217)
4.7.1 Die vergadering neem vervolgens §8.2
(p217-218) in behandeling.
4.7.2 Besluit 13 [Goedgekeur]:
Die Sinode moedig leraars/kerkrade/gemeentes aan om die doop op kreatiewe maniere te
vier, verder te ontwikkel en uit te bou – met inagneming van die verantwoordelike vertolking
van die doop soos dit binne die Gereformeerde verstaan van die evangelie van genade
beskou word.
4.8 Die vergadering neem kennis van §1-5, §8.3
(Homoseksualiteit), §8.5 (Bediening van Bevryding en die Geesteswêreld) en §9. Hiermee is
A11 dan afgehandel behalwe vir §7.3 wat oorstaan en 7.2.7.1 wat terugverwys is.

5. VOORLEGGING VAN DIE SENTRUM
VIR KOMMUNIKASIE:
A9, §1-5 en Bylaag 1 (p135-139) en
VOORLEGGING VAN DIE
MODERAMEN: D1, §5 (p3)
5.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Sentrum vir Kommunikasie (A11, p131-139) in
behandeling.
5.2 Ben du Toit kry geleentheid om enkele
opmerkings oor die voorlegging te maak.
5.3 Die Laatstuk D1 (Voorlegging van die Moderamen), p3, §5 word ook in behandeling geneem.
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5.4 Aanbeveling A9, (p135, §5.1) [Verwys na
die Tydelike Regskommissie]: Die Sinode neem
kennis van die ontwikkelinge wat die funksionering van die Sentrum vir Kommunikasie raak
[Agenda 2007, p131-132, §2].
5.5 Besluit 14 [Goedgekeur]:
Die Sinode aanvaar die bylaag “Ons en die
Grondwet” [Agenda 2007, p135-139, Bylaag 1]
as riglyn vir die funksionering van die Parlementêre Lessenaar.
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Praktiese Gemeente Ekklesiologie soos deur
die Algemene Sinode goedgekeur, as uiters
belangrik vir die toekoms van die bediening
van gemeentes.
6.3.2 Besluit 17 (D3, §11.2.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek alle gemeentes en ringe
om hierdie verslag in die volgende twee jaar
indringend en deeglik te bespreek en hieroor
terugvoering te gee aan die SKG.

6.4 Artikel 9
VERKIESING VAN ’N AKTUARIUS
(VERVOLG)
Die vergadering stem weer vir ’n aktuarius uit
die volgende drietal: Nelis Janse van Rensburg, André Olivier en Hannes Theron.

6.4.1 Besluit 18 (D3, §11.3) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek gemeentes om van die
klemverskuiwings in die nuwe Artikel 9 kennis
te neem.

6.5 Gemeente Toerustingsdiens
6.5.1 Besluit 19 (D3, §11.4) [Goedgekeur]:

6. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
GEMEENTEBEDIENING
A6, §1-10 (p78-108) en
LAATSTUK 1 VAN DIE SKG
D3
Monty Sahd neem die voorsitterstoel in.

6.1 Voorlegging van die SKG (A6, §1-10
en D3, §1-5)
6.1.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening
(A6, p78-108) in behandeling.
6.1.2 Quintus Heine kry geleentheid om enkele
opmerkings oor die voorlegging te maak.
6.1.3 D3 (Laatstuk 1 van die Sinodale Kommissie
vir Gemeentebediening) word in behandeling
geneem. Dit vervang die aanbevelings van die
SKG in A6.

6.2 Reglement
6.2.1 Die Reglement vir die Sinodale Kommissie
vir Gemeentebediening (Agenda 2007, p103-104)
word later deur die Tydelike Regskommissie
hanteer.
6.2.2 Besluit 15 (D3, §11.1.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek dat daar ’n amptelike
samewerkingsooreenkoms tussen die NG
Kerk en die VGK tot stand moet kom (vergelyk
KGA).

6.3 Gereformeerde Ekklesiologie
6.3.1 Besluit 16 (D3, §11.2.1) [Goedgekeur]: Die
Sinode beskou die uitgangspunte van die

Die Sinode keur die Toerustingsdiens vir
gemeentes goed en versoek gemeentes om
daarvan gebruik te maak.

6.6 Gemeente-ontwikkeling
6.6.1 Philip Botha kry geleentheid om enkele
opmerkings oor Gemeente-ontwikkeling te maak
[Die aanbevelings in die verslag is vervang met
die aanbevelings in D3].
6.6.2 Besluit 20 (D3, §11.5: 1) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die permanente voortbestaan
van die GO-kantoor as deel van die voorgestelde Raad vir Gemeente-ontwikkeling en
Kerklike Samewerking (GOKS) goed.
6.6.3 Besluit 21 (D3, §11.5: 2) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die pos vir ’n PSD gerig op
Gemeente-ontwikkeling goed (die fondse word
verdeel tussen ’n 50% pos vir die NG Kerk en
’n 50% pos vir die VGK).
6.6.4 Besluit 22 (D3, §11.5: 3) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die herstrukturering van die
bestaande sinodale begroting (soos deur die
SFK en Moderamen voorgestel) goed, ten
einde die kostes aan die kantoor verbonde te
dek. Daar word beklemtoon dat dit geen
uitbreiding van die sinodale begroting vra nie.
6.6.5 Aanbeveling 11.5: 4. [Verwys na die Tydelike Regskommissie]: Die Sinode keur die voorgestelde samewerkingsooreenkoms tussen GO
en SRKS goed.
6.6.6 Besluit 23 (D3, §11.5: 5) [Goedgekeur]:
Die Sinode moedig gemeentes en ringe aan
om in die lig van die veranderende konteks
waarbinne die kerk haarself bevind, groot erns
met die saak van GO te maak. Dit sluit die
bediening aan kerklos lidmate/evangelisasie,
netwerkvorming met ander gemeentes, die
radikale en holistiese uitlewing van gemeentes
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se missionêre roeping en die moontlike vestiging van nuwe bedieningspunte in.
6.6.7 Besluit 24 (D3, §11.5: 6) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit dat GOKS as subkommissie
van die SKG sal funksioneer en by die netwerk
van die Sentrum vir Gemeentebediening sal inskakel.
6.6.8 Besluit 25 (D3, §11.5: 7) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit dat die Kommissie vir Kommissies vyf persone aanwys om die Sinode op
GOKS te verteenwoordig.
6.6.9 Besluit 26 (D3, §11.5: 8) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit dat GOKS skakelleraars vir
elke ring kan aanwys ten einde goeie kommunikasie te bewerkstellig.
6.7 Hiermee is A6 en D3 dan afgehandel
behalwe vir die Reglemente wat oorstaan tot by
die Regskommissie se verslae.
VERKIESING VAN ’N AKTUARIUS
(VERVOLG)
Die vergadering stem weer vir ’n aktuarius uit
die volgende tweetal: Nelis Janse van Rensburg en Hannes Theron.

7. SENTRUM VIR GEMEENTEBEGELEIDING (COMMUNITAS)
D1, Bylaag 3
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7.1 Frederick Marais kry geleentheid om enkele
opmerkings oor die Sentrum vir Gemeentebegeleiding (Communitas) te maak.
Braam Hanekom neem die voorsitterstoel in.
Wilhelm Burger doen enkele mededelings oor
die Seisoen van Luister.
Die Voorsitter tref enkele reëlings oor Woensdag se program. Hy spreek waardering uit vir
die lidmate van De la Bat. Hy herinner die
vergadering aan die tafelruiling wat sal plaasvind. Elkeen behou sy tafelnommer, maar die
nommer gaan nou op ’n ander tafel staan.
VERKIESING VAN ’N AKTUARIUS
(VERVOLG)
Die Voorsitter verduidelik dat daar, in die lig
van die lae getal stembriewe, onsekerheid by
die stemtellers is oor wat ’n volstrekte meerderheid is. Hy reël dat die vergadering
Woensdagoggend weer vir ’n aktuarius stem.
Die spiritualiteitspan lei die vergadering in die
dagsluiting.
Die vergadering verdaag om 21:38.

DERDE SITTINGSDAG
Woensdag 17 Oktober 2007 – Gemeentes
1. DAGOPENING
1.1 Die vergadering begin om 08:00 – onder
leiding van Wilhelm Burger – met die dagopening.
Tony Salie van die De la Bat-gemeente steek die
Christuskers aan. Wilhelm lees uit 2 Korintiërs
3: 16 tot 4: 7. Hy gee geleentheid vir nadenke en
gesprek daaroor. Daarna bid die afgevaardigdes
twee-twee en sluit met die sing van ’n toewydingslied.
1.2 Die Voorsitter tref enkele reëlings oor die verloop van die oggend se program.
Marie Lategan van Oudtshoorn-Wes en
Lambert Kruger van Vasco verjaar vandag.
Hulle word gelukgewens.

VERSKYN TER VERGADERING
J Ingwerson vir MJ Odendal (Wellington-Oos),
E Swanepoel (Durbanville-Bergsig), M de
Villiers vir P Vorster (Op-die-Berg), H Smit vir
CG Ochse (Simondium), LD Jacobs (Wellington), MJ van der Merwe vir IB du Toit (Op-dieBerg) en BA Möller* vir JAH Olivier (ParowPanorama).
VERSKONINGS
R van der Westhuizen (Ottery) 11:00-18:00, J
Yntema (Hottentots-Holland) 13:00-aand, F
Serfontein (Durbanville) 10:30-18:00 (begrafnis), JC Rossouw (Worcester) 08:00-10:30,
JE Germishuys (Proteahoogte) res van die
week, M Roos (Durbanville-Bergsig) res van
die week en AJ Erwee (Grabouw) res van die
week.
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VERKIESING VAN ’N AKTUARIUS
(VERVOLG)
Die vergadering stem weer vir ’n aktuarius uit
die volgende tweetal: Nelis Janse van Rensburg en Hannes Theron.
WEGBREEKSESSIES
Monty Sahd verduidelik watter wegbreeksessies Woensdagmiddag gehou gaan word.
Afgevaardigdes kry geleentheid om aan te dui
watter sessies hulle gaan bywoon.

2. GESTUURDE GEMEENTES
2.1 Die Voorsitter verwelkom dr Nelus Niemandt,
Assessor, NG Kerk Algemene Sinode en dosent
Fakulteit Teologie, Pretoria. Die tema vir die
oggend se gesprek is:
“Om as gestuurde
gemeentes te leef.”
VERKIESING VAN ’N AKTUARIUS
Die Voorsitter verklaar dat Hannes Theron
met ’n volstrekte meerderheid van stemme as
Aktuarius verkies is. Hannes neem sy plek by
die moderatuurstafel in.
NOMINASIES ’N SKRIBA
1. Die vergadering kry geleentheid om nominasies vir ’n skriba in te dien.
2. Die volgende afgevaardigdes is genomineer: Quintus Heine, Nelis Janse van Rensburg, Smuts Janse van Rensburg, Fanie Kriel,
André Olivier, Johan Steyn, Johan van der
Merwe (Stellenbosch), Heerden van Niekerk,
Charl van Rensburg, Callie Visagie, Stan
Voges en Francois Wessels.
TAFELGESPREKKE
Die vergadering kry geleentheid om deur
middel van tafelgesprekke die saak van gestuurde gemeentes verder te bespreek. Die
volgende vrae word vir die gesprek gebruik:
1. Watter een van die twee prente (Jozinidam of Hartebeespoortdam) weerspieël die
DNS van jou gemeente?
2. Die vier kwadrante waarin ’n gemeente
hom kan bevind, is:
2.1 die geestelike klub/vulstasie waar die
gemeente se behoeftes voorop staan;
2.2 ’n kerk met ’n sending;
2.3 ’n geslote kerk, daar ter wille van
hulleself, en
2.4 die boot na die lewe.
Vertel van ’n skuif na ’n ander kwadrant wat in
jou gemeente plaasgevind het en hoe julle dit
reggekry het.
Die vergadering verdaag vir verversings om
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10:30 nadat Monty Sahd enkele praktiese
reëlings getref het.
Die vergadering word om 11:00 voortgesit.
NOTULE VAN 16 OKTOBER 2007
Die notule van die tweede sittingsdag (Dinsdag 16 Oktober 2007) word goedgekeur.
2.2 Dr Kobus Schoeman kry geleentheid om die
gesprek in te lei oor: “Kerkspieël 2006, Demografie van Wes- en Suid-Kaapland”.
VERKIESING VAN ’N SKRIBA
(VERVOLG)
Die vergadering stem vir ’n skriba uit die
volgende tweetal: Nelis Janse van Rensburg
en Quintus Heine.
TAFELGESPREKKE
Frederick Marais stel die volgende drie vrae
vir bespreking om die tafel:
1. Hierdie tendense konfronteer ons in die
Wes-Kaap met ons gebrokenheid, soos:
1.1 Gemeentes sukkel om vir vandag se
mense ’n “home coming” te skep.
1.2 Minder gemeentes is seker waarheen
hulle op pad is.
2. Laat iemand 2 Korintiërs 4: 7 voorlees.
2.1 Praat dan oor hierdie tendense in die lig
hiervan.
2.2 Hoe kan die breek van die “pot” ons help
om God se kanale te wees?
3. Watter verskil sal dit maak indien die
gemeente heeltemal verdwyn uit die gemeenskap en samelewing?
VERSKYN TER VERGADERING
P Coetzee vir E van der Westhuizen* (Worcester), W Howard (Riebeek-Kasteel) en PH
du Toit vir JD Greeff (Agter-Paarl).
VERSKONINGS VIR 17 OKTOBER
J Rossouw (Worcester) 08:00-10:30, DB
Hauptfleisch (Wellington-Oos) en CFJ Brand
(Riebeek-Kasteel) tot einde van Sinode.
VERSKONINGS VIR 18 OKTOBER
NJ van As (Wellington-Oos), JC Rossouw
(Worcester) 18:00-21:00, JGL Steyn (Swartland-Noord) en GD Prinsloo (SwartlandNoord) aand en Vrydag.
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VERKIESING VAN ’N SKRIBA
Die Voorsitter verklaar dat Nelis Janse van
Rensburg met ’n volstrekte meerderheid van
stemme as Skriba verkies is. Nelis neem sy
plek by die moderatuurstafel in.
VERKIESING VAN ’N ADDISIONELE LID
OP DIE MODERATUUR
1. Die Voorsitter reël dat daar voortgegaan
word met die verkiesing van ’n addisionele
moderatuurslid.
2. Die vergadering kry geleentheid om nominasies vir ’n addisionele lid vir die moderatuur
in te dien.
2.3 Kobus Schoeman en Nelus Niemandt beantwoord vrae wat afgevaardigdes aan hulle stel.
Die Voorsitter verwelkom die volgende
besoekers: dr Kobus Gerber (Skriba van die
Algemene Sinode), ds Averell Rust en dr
Mary-Ann Plaatjies van Huffel (Moderatuur
van die VGK) en die PSD’s di Peter Grove en
Andrew Esterhuizen.

3. VOORLEGGING VAN DIE KOMMISSIE VIR GETUIENISAKSIE
A7, §1 – 8.1.11 (p109-116)
A7, Bylaag 1 – 4 (117-128)
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van die NG Kerkfamilie in Afrika deeglik in
berekening te bring.

3.4 Diens en Getuienis
3.4.1 Besluit 28 (p115, §6.1.3.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem dankbaar kennis dat die
Diens- en Getuienisbedieninge van die NG
Kerkfamilie op nasionale vlak verenig het.
3.4.2 Besluit 29 (p115, §6.1.3.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode is dankbaar dat die Kommissie vir
Getuienisaksie (KGA) en die Gesamentlike
Kommissie vir Diakonaat (GKD) binne hierdie
sinodale gebied reeds verenigde werksaamhede van die NG Kerkfamilie is. Die Sinode
ondersteun die groepering van die KGA en
GKD se werksaamhede as die Sinodale Diensgroep vir Diens en Getuienis.
3.4.3 Besluit 30 (p115, §6.1.3.3) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek die KGA en die GKD om
die Algemene Diensgroep vir Diens en Getuienis se teologiese begronding vir diens en
getuienis deel te help maak van die fokus en
praktyk van diens en getuienis van gemeentes
in hierdie sinodale gebied. (In die uitvoering
van 6.1.3.3. werk die KGA en GKD nou saam
met Gemeente-bediening, GO en SAVGG.)
3.5 Hiermee is A7 dan afgehandel, behalwe vir
§6.1.1 (p115) wat oorstaan.

3.1 Inleiding

4. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE JEUGKOMMISSIE
A8, §1 – 5 (p129-130)

3.1.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Kommissie vir Getuienisaksie (A7, p109-128)
in behandeling.

4.1 Die Sinode neem die voorlegging van die
Sinodale Jeugkommissie (A8, p129-130) in behandeling.

3.1.2 Eddie Orsmond kry geleentheid om enkele
inleidende opmerkings oor die voorlegging te
maak.

4.2 Gielie Loubser kry geleentheid om enkele
opmerkings oor die voorlegging te maak.

3.1.3 Johan Botha kry ook ’n spreekbeurt oor die
werk van die KGA.

3.2 Verbintenis tot hereniging
3.2.1 Aanbeveling 6.1.1 (p115) [Staan oor]:
Die Sinode onderskryf die duidelike verbintenis tot
die hereniging van die verbande van ons kerkfamilie en moedig gemeentes en ringe aan om
doelgerig uit te reik na ons broers en susters op
plaaslike vlak en breër, sodat ons met verenigde
diens en getuienis die groot uitdagings in ons
samelewing en die wye wêreld kan aanpak.
3.3 Verbandsbedieninge in Afrika
3.3.1 Besluit 27 (p115, §6.1.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode doen ’n beroep op gemeentes om
in die ontwikkeling van hulle praktiese getuienisuitreike die bestaande verbands-bedieninge

4.3 Die voorgestelde wysigings aan die Bepalinge is na die Tydelike Regskommissie verwys.
4.4 Hiermee is A8 dan afgehandel, behalwe vir
§5 (p130) wat na die TRK verwys is.
Afgevaardigdes sluit die oggendsessie met
gebed in hulle tafelgroepe af.
Die Voorsitter tref die nodige reëlings vir die
Ringsittings wat direk na die aandete (19:00)
gehou word.
Die vergadering verdaag vir middagete (13:05
tot 14:30) nadat Monty Sahd enkele praktiese
reëlings getref en Wilhelm Burger gebid het
om die seën by die ete.
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Die wegbreeksessies vind plaas vanaf 14:30
tot 17:00 met ’n onderbreking vir verversings
en wisseling tussen 15:30 en 16:00.
Aandete is vanaf 17:45 tot 19:00. Afgevaardigdes kan ontspan tussen 17:00 en 17:45.
Ringsittings vind van 19:00 tot 19:30 plaas.
Die aandsessie begin om 19:30.
Die spiritualiteitspan lei die vergadering in
sang. Breda Ludick doen ’n gebed.
VERKIESING VAN ’N ADDISIONELE LID
OP DIE MODERATUUR (VERVOLG)
1. Die volgende afgevaardigdes is as addisionelelid op die Moderatuur genomineer: Franziska Andrag-Meyer*, Pieter Barnard, Robbie
Barnard, Erik Basson, Erik Botha, Wilhelm
Burger, Dennis Douglas, Willie Gouws, Quintus Heine, Smuts Janse van Rensburg, André
Olivier, Fourie Rossouw, Nico Simpson,
Michiel Strauss, Callie Visagie, Francois Wessels, Elmarie Wiesner* en Speedy Zaayman.
2. Die vergadering stem vir ’n addisionele lid
op die Moderatuur.
VERSKYN TER VERGADERING
H Roberts (Graafwater); E Levin (CPRC); GN
van Wyk (Stellenbosch-Welgelegen); PJE
Fourie vir GP Fourie* (Kuilsrivier); JL Veldsman vir C Ballack (Worcester-Noord); JWL
van Aswegen (Welgemoed) tot einde van
Sinode; W Howard (Riebeek-Kasteel); HJ
Swanepoel (Melkbos); ET Bernardo (Wellington); M van der Merwe (Stellenbosch) en
JP Viljoen vir P van Rhyn (Bellville-Uitsig).
VERSKONINGS
J Theron (Drakenstein) vir hele Sinode.
VERSKONINGS VIR 17 OKTOBER
JC Rossouw (Worcester) 08:00-10:30; DB
Hauptfleisch (Wellington-Oos); CFJ Brand
(Riebeek-Kasteel) tot einde van Sinode; JS
van Niekerk (Parow-Panorama) aand; JdeW
van Zyl (Stellenbosch) aand en JC Symington
(Welgemoed) middag en aand 17 en 18
Oktober en oggend 19 Oktober.
VERSKONINGS VIR 18 OKTOBER
NJ van As (Wellington-Oos); JC Rossouw
(Worcester) 18:00-21:00; JGL Steyn (Swartland-Noord) en GD Prinsloo (SwartlandNoord) aand en 19 Oktober.

NOTULE

VERWELKOMING
Die Voorsitter verwelkom ds Nico van Rensburg (Sinode van Wes-Transvaal se Predikant
in Sinodale Bedieninge en skriba van dié
Sinode se Sinodale Bestuurskomitee) by die
vergadering.
GOEIE WENSE
Prof Piet Strauss, Moderator van die 2007
Algemene Sinode, het sy goeie wense aan die
Sinode gestuur. Hy bid die vergadering die
seën van die Here toe.

5. TERUGVOERING OOR DIE
KERKHERENIGINGKONSULTASIEPROSES
T5
5.1 Die vergadering neem die opsommende
verslag van die konsultasie-vraelyste oor kerkhereniging (T5) in behandeling. Die Voorsitter
bedank Pieter van der Walt en sy leesspan vir die
harde werk om hierdie verslag voor te berei.
5.2 Pieter van der Walt kry geleentheid om
enkele opmerkings oor die verslag te maak. Hy
begin deur ’n gebed te doen.
TAFEL- EN VLOERGESPREKKE
Frederick Marais reël dat die volgende vraag
bespreek word: Wat in hierdie verslag wil jy
veral hê moet die Sinode van kennis neem?
Ná die tafelgesprekke kry tafelleiers geleentheid om terugvoer aan die Sinode te gee.

6. VERBINTENIS
6.1 Johan van der Merwe lê die eerste konsep
van die beoogde verbintenis aan die vergadering
voor.
Die afgevaardigdes kry geleentheid om
voorstelle of wysigings oor die verbintenisvoorstel aan te teken en aan die tafelleiers te
gee, vir verdere verwerking.
Die Voorsitter tref enkele reëlings oor Donderdag se program. Hy herinner die Kommissie
vir Kommissies aan hulle vergadering.
Die spiritualiteitspan lei die vergadering in die
dagsluiting.
Die vergadering verdaag om
21:34.
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NOTULE

VIERDE SITTINGSDAG
Donderdag 18 Oktober 2007 – Kerkeenheid
1. DAGOPENING
1.1 Die vergadering begin om 08:00 – onder
leiding van Theuns Botha – met die dagopening.
Die Skriflesing is uit 2 Korintiërs 3: 16 – 4: 18.
VERKIESING VAN ’N ADDISIONELE LID
OP DIE MODERATUUR (VERVOLG)
Die vergadering stem vir ’n addisionele lid op
die Moderatuur uit die volgende viertal:
Franziska Andrag-Meyer*, Wilhelm Burger,
Quintus Heine en André Olivier.
1.2 Die Voorsitter tref enkele reëlings oor die
verloop van die oggend se program.

2. VOORLEGGING VAN DIE TYDELIKE
KOMMISSIE VIR ALGEMENE SAKE T1,
§1 – 19
Die Aktuarius gee die volgende wysigings oor
voorlegging T1 aan die Sinode deur:
§3: Dit staan steeds.
§5: Dit is ’n aanbeveling van Hannes Koornhof
en Coenie Burger – nie van die Moderatuur
nie.
§9: Die amendement staan steeds.
§13: Die amendement staan steeds.

2.1 Kerkeenheid – §8
2.1.1 Aanbeveling van SKLAS, A11, p216,
§7.3.6 [Gewysig deur Besluit 31]: Die Sinode
aanvaar die voorlegging “Kerkeenheid – wat sê
die Bybel” as riglyn vir gesprekke oor
kerkhereniging en moedig kerkrade aan om dit te
gebruik.
2.1.2 Amendement 8 [Laat vaar ten gunste van
TKAS se aanbeveling in T1, §8]: Vervang 7.3.6
met: Die Sinode beveel aan dat die verslag:
“Kerkeenheid – wat sê die Bybel” terugverwys
word na SKLAS vir verdere besinning.
2.1.3 Besluit 31 (T1, §8) [Goedgekeur]:
Die Sinode aanvaar die voorlegging “Kerkeenheid – ’n teologiese standpunt” as riglyn
vir gesprekke oor kerkhereniging en moedig
kerkrade aan om dit te gebruik.

2.2 Kerkhereniging – §5
2.2.1 Coenie Burger kry geleentheid om enkele
opmerkings oor die voorlegging ten opsigte van

kerkhereniging te maak.
saak volg.

’n Bespreking oor die

Die Voorsitter verwelkom dr Allan Boesak en
ander moderatuurslede van die VGK by die
vergadering.
VERKIESING VAN ’N ADDISIONELE LID
OP DIE MODERATUUR (VERVOLG)
Die vergadering stem vir ’n addisionele lid op
die Moderatuur uit die volgende tweetal:
Franziska Andrag-Meyer* en Quintus Heine.
SUNTEC SE KOMPETISIE
Die Voorsitter noem dat Suntec die
kopieerders vir die sinodesitting borg en ter
wille van ’n bietjie publisiteit ’n kompetisievorm
uitgedeel het. Die wenprys is R500.
Die Voorsitter gee meer inligting oor hierdie
kompetisie en hoe afgevaardigdes daaraan
kan deelneem. Hy bedank Suntec vir hulle
borgskap.
VERSKONINGS
SH Jordaan* (Durbanville) vanaf 17:00 tot
einde van Sinode en JM Heydenrych* (Toringkerk) net vir 18 Oktober.
Die vergadering verdaag van 10:35 tot 11:00
vir sap. Die Voorsitter nooi die besoekers vir
’n sappie saam met die Moderatuur.
Die Voorsitter reël dat Tommie Smalberger se
dringende vrae oor regsaspekte rakende
kerkeenheid verwys word na die Regskommissie en Moderatuur [Sien H133].
2.2.2 Johan Botha noem dat en motiveer waarom
die KGA aanbeveling 6.1.1 op p115 (wat oorgestaan het uit A7 se verslag, sien pH16, §3.2.1)
teruggetrek het ten gunste van die groter voorstel.
ORDEMOSIE [GOEDGEKEUR]:
Die Sinode gee Allan Boesak en Coenie
Burger geleentheid om hulle persoonlike
ervaring oor God by Esselenpark en
Achterberg met die Sinode te deel.
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Die Voorsitter gee aan albei ’n spreekbeurt.
ORDEMOSIE [GOEDGEKEUR]:
Die vergadering staak die bespreking en gaan
oor tot besluitneming.
Die Voorsitter stel elke punt van T1, §5
afsonderlik, soos gewysig. Die vergadering
stem vir of teen elke punt. Al twaalf punte
word afsonderlik goedgekeur en kan gevolglik
as een groot besluit genotuleer word.
2.2.3 Besluit 32 (T1, §5 soos gewysig,
aangevul en geamendeer. Sien §2.2.4 hier
onder) [Goedgekeur]:
1. Die Sinode bedank alle kerkrade wat deelgeneem het aan die konsultasieproses oor
kerkhereniging en gee die versekering dat die
volledige terugvoering, soos ooreengekom,
aan die Algemene Sinode deurgegee word
teen 1 Desember 2007.
2. Die Sinode neem met erns kennis van die
inhoud van die terugvoering uit gemeentes
oor die kerkherenigingsproses.
3. Die Sinode neem kennis van die wye
variasie van standpunte oor feitlik al die sake
wat kerkhereniging betref. ’n Deel hiervan het
duidelik te doen met vrese en onsekerhede by
lidmate oor wat kerkhereniging vir hulle en hul
gemeentes inhou. Dit is ook duidelik dat daar
by sommige lidmate wantroue is ten opsigte
van die wyse waarop die proses hanteer word.
Die Sinode neem ook kennis van die feit dat
lidmate se bekommernis oor die breë landsomstandighede waarskynlik meespreek in hoe
gedink word oor kerkhereniging. Ons neem
wel ook kennis dat daar ’n beduidende aantal
lidmate is wat baie positief is oor kerkhereniging en nie kan wag dat die kerke weer
een word nie.
4. Die Sinode is jammer daaroor dat lidmate
voel dat hulle nie behoorlik geken is in en
saamgeneem is op die pad van kerkhereniging
nie. Die Sinode erken dat sy kommunikasie
met lidmate in gemeentes in sekere opsigte
gebrekkig was. Die Sinode onderneem om gemeentes te help om misverstande uit die weg
te ruim en die vertrouensverhouding te
herstel.
5. Die Sinode versoek die Moderamen om op
sensitiewe wyse die inhoud van die terugvoering deeglik in ag te neem in die toekomstige hantering van die saak. Daar behoort
erns gemaak te word met gemeentes se
behoefte om deurlopend oor hierdie saak
gesprek te voer. Die Sinode vra ook dat ŉ
stuk voorberei word wat die Skrifgetuienis en -

NOTULE

beginsels rondom kerkeenheid duidelik uitspel
en dat die stuk in ŉ bevatlike formaat (miskien
ŉ Bybelstudie?) beskikbaar gestel word vir
gemeentes.
6. Die Sinode vereenselwig hom met en
bevestig weer eens by herhaling vorige besluite wat deur die Sinode van Wes- en SuidKaapland en die Algemene Sinode oor kerkhereniging geneem is.
Die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland het in
2003 die volgende besluit geneem: “Die
Sinode bevestig sy verbintenis aan die kerkherenigingsproses met die VGK en al die
ander kerke van die NG Kerk-familie asook sy
dringende wens dat hierdie hereniging so
spoedig as moontlik sal plaasvind” (Handelinge 2003/H24).
7. Die Sinode is dankbaar dat die herenigingsproses tussen die vier kerke op algemene
sinodale vlak weer hervat is.
8. Die Sinode spreek die hoop uit dat daar in
die herenigingsproses ruimte gemaak sal
word vir die insluiting van die Belydenis van
Belhar as deel van die belydenisgrondslag van
’n herenigde kerk, terwyl daar tegelykertyd
ruimte geskep word vir lidmate wat Belhar nie
as belydenis kan aanvaar nie (ooreenkomstig
die voorstelle van die Algemene Sinode 2004).
9. Terwyl ons saam met die Algemene
Sinodes van die vier kerke van die Familie nog
soek na die beste begaanbare weg vir die uiteindelike hereniging van ons kerke, wil ons as
NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland die
Sinodes van die VGK van Kaapland en die NG
Kerk in Oos-Kaap asook die gemeentes van
die RCA en NGKA in ons streek versoek dat
ons so gou as moontlik begin om in ons
streke ons pad saam te loop.
10. Die Sinode beveel daarom aan dat gesoek
word na sinvolle maniere waarop ons saam op
pad kan wees op gemeente-, rings- en
sinodale-vlak.
10.1 Die Sinode moedig gemeentes aan om op
plaaslike gemeentevlak geleenthede te skep
waar ons lidmate mekaar beter kan leer ken,
saam kan praat oor die Woord en oor ons
geloof, waar ons ons verhale met mekaar kan
deel en waar ons kan begin om projekte ten
behoewe van ons gemeenskappe saam aan te
pak. Ons vra Communitas – wat reeds ŉ gesamentlike diens van ons twee kerke is – om
materiaal voor te berei om gemeentes te help
met sulke gesprekke en ontmoetings.
10.2 Ons is bemoedig deur die aantal ringe
wat reeds as verenigende ringe funksioneer,
toenemend saam vergader en saam hul werk
doen. Ons vra die Moderamen en Sinodale
Kommissie om hierdie prosesse konstruktief
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te help begelei. As dit nodig is, moet verskuiwings aan ringsgrense aangebring word
om dit moontlik te maak.
10.3 Die Sinode versoek ook dat sinodale
werksaamhede nader aan mekaar gebring sal
word.
Ons is bemoedig deur die aantal
sinodale kommissies wat reeds as verenigde
kommissies funksioneer (bv Getuienis, Barmhartigheid, Gemeentebediening, Kuratorium
en GOKS). Ons wil die ander aanmoedig om
dit ook te doen.
10.4 Die Sinode besluit dat die moontlikheid
van verenigende sinodes in terme van Reglement 6 deur die Moderamens en Sinodale
Kommissies van die sinodes in ons streek
ondersoek sal word. Eenheid en die
herenigingsproses sal die beste gedien word
as dit tegelyk “van onder af” [verhoudinge]
sowel as “van bo af” [eenheidstrukture] groei.
11. Dit is vir die Sinode duidelik dat diepgaande verskille oor die posisie van die
Belydenis van Belhar in ŉ herenigde kerk
waarskynlik die grootste enkele faktor is wat
die herenigingsproses terughou. Ook in ons
eie kerk is die menings diep verdeel. Terwyl
daar mense in die NG Kerk is wat Belhar graag
as ŉ volle belydenis wil onderskryf, is daar
ook mense wat – om verskillende redes – sterk
voorbehoude oor Belhar het.
Dit sal na ons oortuiging ŉ tragiese fout wees
as die hele herenigingsproses stol omdat ons
nie – in terme van ons bestaande kerkordes –
’n reëling kon vind waarop Belhar bevredigend
hanteer kan word in die herenigde kerk nie.
Die Sinode oordeel dat ons in die hele proses
van kerkhereniging dalk nie genoeg rekening
hou met die eie dinamiek en eise van kerkverenigingsprosesse nie. Dit word vir ons
duidelik dat sulke prosesse soms buitengewone, inklusiewe maatreëls vra waardeur
ons ruimte maak vir mekaar sodat ons mettertyd nader na mekaar kan groei.
Ons wil daarom vra dat ŉ ad hoc-kommissie
saamgestel word om ŉ studie te maak van
kerkverenigingsprosesse elders. Daar moet
spesifiek ook gekyk word na die manier
waarop belydenisskrifte en belydenisbinding
in die prosesse hanteer is – met die hoop dat
ons ’n weg mag vind wat in ons eie situasie
kan werk.
12. Die Sinode oordeel dat professionele kommunikasie-hulp verkry moet word om die eenheidsproses prakties te ondersteun deur
advies ten opsigte van kommunikasiemateriaal en vaartbelyning van die proses.
2.2.4 In die aanvaarding van Besluit 32 is die
volgende tien amendemente as volg hanteer:
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2.2.4.1 Beskrywingspunt 5 (Sien T1, §5) [Geamendeer soos in Besluit 32]
1. Die Sinode bedank alle kerkrade wat deelgeneem het aan die konsultasieproses oor kerkhereniging en gee die versekering dat die volledige
terugvoering, soos ooreengekom, aan die Algemene Sinode deurgegee word teen 1
Desember 2007.
2. Die Sinode neem met erns kennis van die
inhoud van die terugvoering uit gemeentes oor die
kerkherenigingsproses.
3. Die Sinode neem kennis van die wye variasie
van standpunte oor feitlik al die sake wat
kerkhereniging betref. Deel hiervan het duidelik te
doen met vrese en onsekerhede by lidmate oor
wat kerkhereniging vir hulle en hul gemeentes
inhou. Dit is ook duidelik dat daar by sommige
lidmate wantroue is ten opsigte van die wyse
waarop die proses hanteer word. Die Sinode
neem ook kennis van die feit dat lidmate se bekommernis oor die breë landsomstandighede
waarskynlik meespreek in hoe gedink word oor
kerkhereniging.
4. Die Sinode versoek die Moderamen om op
sensitiewe wyse die inhoud van die terugvoering
deeglik in ag te neem in die toekomstige hantering
van die saak. Daar behoort erns gemaak te word
met gemeentes se behoefte om deurlopend oor
hierdie saak gesprek te voer. Die Sinode vra ook
dat ŉ stuk voorberei word wat die Skrifgetuienis
en –beginsels rondom kerkeenheid duidelik uitspel en dat die stuk in ŉ bevatlike formaat
(miskien ŉ Bybelstudie?) beskikbaar gestel word
vir gemeentes.
5. Die Sinode vereenselwig hom met vorige
besluite wat deur die Sinode van Wes-en SuidKaap en die Algemene Sinode oor kerkhereniging
geneem het. Die Sinode van Wes- en Suid-Kaap
het in 2003 die volgende besluit geneem: Die
Sinode bevestig sy verbintenis aan die kerkherenigingsproses met die VGK en al die ander
kerke van die NG Familie asook sy dringende
wens dat hierdie hereniging so spoedig as
moontlik sal plaasvind (Handelinge 2003/H24).
6. Die Sinode is dankbaar dat die herenigingsproses tussen die vier kerke op algemene sinodale vlak weer hervat is.
7. Die Sinode spreek die hoop uit dat daar in die
herenigingsproses ruimte gemaak sal word vir die
insluiting van die Belydenis van Belhar as deel
van die belydenisgrondslag van ’n herenigde kerk,
terwyl daar tegelykertyd ruimte geskep word vir
lidmate wat Belhar nie as belydenis kan aanvaar
nie (ooreenkomstig die voorstelle van die Algemene Sinode 2004).
8. Terwyl ons saam met die Algemene Sinodes
van die vier kerke van die Familie nog soek na die
beste begaanbare weg vir die uiteindelike
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hereniging van ons kerke, wil ons as NG Kerk in
Wes- en Suid-Kaapland die Sinodes van die VGK
van Kaapland en die NG Kerk in Oos-Kaap asook
die gemeentes van die RCA en NGKA in ons
streek versoek dat ons so gou as moontlik begin
om in ons streke ons pad saam te loop.
9. Die Sinode beveel daarom aan dat gesoek
word na sinvolle maniere waarop ons saam op
pad kan wees op gemeente-, rings-, sowel as
sinodale-vlak.
9.1 Die Sinode moedig gemeentes aan om op
plaaslike gemeentevlak geleenthede te skep
waar ons lidmate mekaar beter kan leer ken,
saam kan praat oor die Woord en oor ons geloof,
waar ons ons verhale met mekaar kan deel en
waar ons kan begin om projekte ten behoewe van
ons gemeenskappe saam aan te pak. Ons vra
Communitas – wat reeds ŉ gesamentlike diens
van ons twee kerke is – om materiaal voor te
berei om gemeentes te help met sulke gesprekke
en ontmoetings.
9.2 Ons is bemoedig deur die aantal ringe wat
reeds as verenigende ringe funksioneer, toenemend saam vergader en saam hul werk doen.
Ons vra die Moderamen en Sinodale Kommissie
om hierdie prosesse konstruktief te help begelei.
As dit nodig is, moet verskuiwings aan ringsgrense aangebring word om dit moontlik te maak.
9.3 Die Sinode versoek ook dat sinodale werksaamhede nader aan mekaar gebring sal word.
Ons is bemoedig deur die aantal sinodale kommissies wat reeds as verenigde kommissies funksioneer (bv Getuienis, Barmhartigheid, Gemeentebediening, Kuratorium, GOKS). Ons wil
die ander aanmoedig om dit ook te doen.
9.4 Die Sinode besluit dat die moontlikheid van
verenigde Sinodes in terme van Regl 6 deur die
Moderamens en Sinodale Kommissies van die
Sinodes in ons streek ondersoek sal word.
Eenheid en die herenigingsproses sal die beste
gedien word as dit tegelyk “van onder af” [verhoudinge] sowel as “van bo af” [eenheidstrukture]
groei.
10. Dit is vir die Sinode duidelik dat diepgaande
verskille oor die posisie van die Belharbelydenis in
’n herenigde kerk waarskynlik die grootste enkele
faktor is wat die herenigingsproses terughou. Ook
in ons eie kerk is die menings diep verdeel.
Terwyl daar mense in die NG Kerk is wat Belhar
graag as ŉ volle belydenis wil onderskryf, is daar
ook mense wat – om verskillende redes – sterk
voorbehoude oor Belhar het.
Dit sal na ons oortuiging ’n tragiese fout wees as
die hele herenigingsproses stol omdat ons nie – in
terme van ons bestaande kerkordes - ’n reëling
kon vind waarop Belhar bevredigend hanteer kan
word in die herenigde kerk nie.
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Die Sinode oordeel dat ons in die hele proses van
kerkhereniging dalk nie genoeg rekening hou met
die eie dinamiek en eise van kerkverenigingsprosesse nie. Dit word vir ons duidelik dat sulke
prosesse soms buitengewone, inklusiewe maatreëls vra waardeur ons ruimte maak vir mekaar
sodat ons mettertyd nader na mekaar kan groei.
Ons wil daarom vra dat ’n ad hoc-kom-missie
saamgestel word om ’n studie te maak van kerkverenigingsprosesse elders. Daar moet spesifiek
ook gekyk word na die manier waarop belydenisskrifte en belydenisbinding in die prosesse
hanteer is – met die hoop dat ons ’n weg mag
vind wat in ons eie situasie kan werk.
2.2.4.2 Amendement 22 [Goedgekeur dat dit by
punt 3 bygevoeg word]: Ons neem ook kennis
dat daar ’n beduidende aantal lidmate is wat baie
positief is oor kerkhereniging en nie kan wag dat
die kerke weer een word nie.
2.2.4.3 Amendement 26 [Laat vaar ten gunste
van Besluit 32 se gewysigde Punt 3]: Wysig
Punt 3 soos volg: “Die Sinode neem kennis van
die wye variasie van standpunte oor feitlik al die
sake wat kerkhereniging betref: van oortuigde
ondersteuning enersyds tot sterk teenkanting
andersyds. Laasgenoemde het duidelik te doen
met vrese en onsekerhede by lidmate oor wat
kerkhereniging vir hulle en hul gemeentes inhou.”
Die res bly so.
2.2.4.4 Amendement 27 [Goedgekeur.
Ingevoeg as Punt 4 van Besluit 32]:
Die Sinode is jammer daaroor dat lidmate voel dat
hulle nie behoorlik geken is in en saamgeneem is
op die pad van kerkhereniging nie. Die Sinode
erken dat sy kommunikasie met lidmate in
gemeentes in sekere opsigte gebrekkig was. Die
Sinode onderneem om gemeentes te help om
misverstande uit die weg te ruim en die vertrouensverhouding te herstel.
2.2.4.5 Amendement 28 [Goedgekeur.
Ingevoeg as Punt 6 van Besluit 32]:
Die Sinode vereenselwig hom met en bevestig
weer eens by herhaling vorige besluite wat deur
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die
Algemene Sinode oor kerkhereniging geneem is.
2.2.4.6 Amendement 3, soos in T1, §3.
Punt 1 [Staan oor]:
Dat die Sinode bevestig dat die besluit van 1857
ten opsigte van afsonderlike byeenkomste reeds
voldoende deur besluite van die Algemene Sinode
en die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland
herroep is, maar nogtans weer eens sy instemming daarmee betuig.
Punt 2 [Staan oor]:
Dat die 1857-besluit in eietydse konteks gesien
moet word. Voorts, dat daar nou, ná 150 jaar,
met die luukse van terugskouing en na die
natuurlike historiese veranderinge van die lewens-
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en wêreldbeskouing van alle mense op aarde,
gewaak moet word teen die lukrake en doellose
veroordeling van ons gelowige voorvaders en
voormoeders wat deel aan hierdie besluit gehad
het.
Punt 3 [Laat vaar ten gunste van die groter
voorstel]:
Dat die Sinode weer eens beklemtoon dat die
Nederduitse Gereformeerde Kerk se lidmaatskap
en deure reeds baie jare lank oop is vir alle
gelowiges.
Punt 4 [Nie goedgekeur nie]:
Dat daar in onderhandelinge oor kerkeenheid gewaak moet word dat groeperinge binne die kerk
nie so ’n moontlike eenheid stoomroller of doelbewus as onafwendbaar in amptelike publikasies
en geskrifte van die Kerk aan gewone lidmate
voorhou, alvorens gemeentes en sinodes die geleentheid gebied is om daaroor te stem nie.
Punt 5 [Nie goedgekeur nie]:
Dat die moontlikheid van gesamentlike/verenigde
sinodes en ringe deur die Moderamen bepleit, nie
oorweeg moet word nie omdat sulke optrede die
gevaar inhou dat dit kan indruis teen die gees en
letter van ons gereformeerde leer en die Kerkorde, naamlik dat een kerklike liggaam / persoon
nie oor ’n ander mag heers nie, veral gesien in die
lig daarvan dat gemeentes en gewone lidmate
nog geensins die geleentheid gebied is om finaal
oor moontlike kerkeenheid te stem nie.
2.2.4.7 Amendement 29 [Goedgekeur.
Wysig Punt 9.4 van Besluit 32]:
Wysig paragraaf 9.4 (oorspronklike nommer in
Beskrywingspunt 5) soos volg:
“Die Sinode besluit dat die moontlikheid van verenigende sinodes in terme van Regl 6 deur die
Moderamens en Sinodale Kommissies van die
sinodes in ons streek ondersoek sal word.”
Die res bly so.
2.2.4.8 Amendement 30 [Goedgekeur.
Ingevoeg as Punt 4 van Besluit 32]:
Die Sinode oordeel dat professionele kommunikasie-hulp verkry moet word om die eenheidsproses prakties te ondersteun deur advies ten
opsigte van kommunikasiemateriaal en vaartbelyning van die proses.
2.2.4.9 Amendement 32 [Laat vaar ten gunste
van Amendement 26]:
Voeg die volgende by net voor die laaste sin:
Die kerk se leierskap bely hulle gebrokenheid en
vra verskoning waar hulle optredes in die bevordering van kerkeenheid deur medegelowiges ervaar is as liefdeloos en dat hulle misken is.
2.2.4.10 Amendement 20 [Teruggetrek ten
gunste van Besluit 32]:
Die Sinode betuig groot respek vir die waarde wat
die VGK aan die Belhar Belydenis heg. Die
Sinode versoek die moderature van die NG Kerk,

NOTULE

NGKA, RCA en VGK om punt 6 van die voorstel
oor die konfessionele grondslag te skrap en hulle
te verbind tot ’n assosiasie model vir kerkhereniging in die hoop dat ander kerke met ’n
gereformeerde belydenis aan die proses van kerkvereniging sal meewerk.
Monty Sahd maak reëlings bekend oor hoe
die verslag van die Kommissie vir Kommissies
hanteer sal word.
Jan Smit van Laaiplek verjaar vandag.
Die vergadering verdaag vir ete om 13:00
nadat Theuns Botha ’n gebed gedoen het.
Die vergadering word om 14:30 voortgesit.
Die Suntec-kompetisie se trekking word gedoen. Mev JC Marais van Kuilsrivier-Digtebij
wen die prys van R500,00.
NOTULE VAN 17 OKTOBER 2007
Die notule van die derde sittingsdag (Woensdag 17 Oktober 2007) word goedgekeur.

2.3 Herroeping van die 1857-besluit – §18
2.3.1 Hannes Koornhof kry geleentheid om die
Moderamen se aanbeveling te lei.
2.3.2 ’n Bespreking oor die saak, met verskeie
amendemente, volg.
2.3.3 Besluit 33 (T1, §18 soos gewysig,
aangevul en geamendeer. Sien §2.3.4 hier
onder) [Goedgekeur]:
1. Die Sinode is bewus daarvan dat besluite
oor kerkeenheid wat die Algemene Sinode en
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland alreeds
in die verlede geneem het, by implikasie ’n
herroeping impliseer van die besluit wat die
Kaapse Kerk op 6 Nov 1857 in Kaapstad
geneem het. [Die volledige besluit lui as volg:
“De Synode beschouwt het wenschelijk en
schrifmatig, dat onze ledematen uit de
Heidenen, in onze bestaande gemeenten
opgenomen en ingelijfd worden, overal waar
zulks geskieden kan; maar waar deze
maatregel, ten gevolge van de zwakheid van
sommigen, de bevordering van de zaak van
Christus onder de Heidenen, in den weg zoude
staan, de gemeente uit de Heidenen opgerigt,
of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of
gesticht genieten zal.”]
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2. Die Here het ons geseën dat ons nou, 150
jaar later, op ’n daadwerklike pad van
hereniging met die ander kerke van die NG
Kerk-familie is. Ons het die behoefte om, as
deel van hierdie pad van versoening en
hereniging, dit wat ons ander broers en
susters steeds seermaak, uit die weg te
probeer ruim. Ons is bewus daarvan dat die
besluit van 1857 só ’n saak is.
3. Die Sinode herbevestig die eerste deel van
bogenoemde besluit: “De Synode beschouwt
het wenschelijk en schrifmatig, dat onze
ledematen uit de Heidenen, in onze bestaande
gemeenten opgenomen en ingelijfd worden,
overal waar zulks geskieden kan...,” omdat dit
die Skrifwaarheid oor die eenheid van die kerk
onomwonde stel.
4. Die Sinode onderskryf nie die tweede deel
van die bogenoemde besluit nie: “maar waar
deze maatregel, ten gevolge van de zwakheid
van sommigen, de bevordering van de zaak
van Christus onder de Heidenen, in den weg
zoude staan, de gemeente uit de Heidenen
opgerigt, of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of
gesticht genieten zal”, omdat dit teenstrydig
met die Skrifwaarheid oor die eenheid van die
kerk is en tot groot verskeurdheid in die NG
Kerk-familie gelei het.
5. In die lig van die verloop van die
geskiedenis, betreur die Sinode hierdie tweede
deel van die besluit wat tot groot geestelike
pyn van lidmate van die NG Kerk-familie gelei
het.
6. Daarom besluit hierdie Sinode, wat as die
NG Kerk in SA nog die naam dra van die
Sinode wat destyds die besluit geneem het,
om die besluit van 6 November 1857 as
simboliese gebaar te herroep.
7. Die Sinode moedig gemeentes aan om die
versoening en hoop sigbaar te maak deur
sover moontlik met die gemeentes van die
VGK, RCA en NGKA te verenig in terme van
Reglement 12 van Kerkorde 2003. Die Sinode
vertrou dat die Here ons op hierdie weg mag
seën om heling vir die wonde te bring en ’n lig
vir die nasies te laat skyn.
8. Die Sinode vestig die aandag van die ander
sinodes van die NG Kerk-familie op hierdie
besluit.
2.3.4 In die aanvaarding van Besluit 33 is die
volgende agt aanbevelings en amendemente as
volg hanteer:
2.3.4.1 Oorspronklike aanbeveling van die
Moderamen (D1, Bylaag 2a, §5 of T1, §18)
[Vervang deur TKAS se aanbeveling]
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1. Die Sinode is bewus daarvan dat besluite oor
kerkeenheid wat die Algemene Sinode en die
Sinode van Wes- en Suid-Kaapland alreeds in die
verlede geneem het, by implikasie ’n herroeping
impliseer van die besluit wat die Kaapse Kerk op
6 Nov 1857 in Kaapstad geneem het. [Die volledige besluit lui as volg: “De Synode beschouwt
het wenschelijk en schrifmatig, dat onze
ledematen uit de Heidenen, in onze bestaande
gemeenten opgenomen en ingelijfd worden,
overal waar zulks geskieden kan; maar waar deze
maatregel, ten gevolge van de zwakheid van
sommigen, de bevordering van de zaak van
Christus onder de Heidenen, in den weg zoude
staan, de gemeente uit de Heidenen opgerigt, of
nog op te rigten, hare Christelijke voorregten in
een afzonderlijk gebouw of gesticht genieten zal.”]
2. Die Here het ons geseën dat ons nou, 150 jaar
later, op ’n daadwerklike pad van hereniging met
die ander kerke van die Familie van NG Kerke is.
Ons het die behoefte om, as deel van hierdie pad
van versoening en hereniging, dit wat ons ander
broers en susters steeds seermaak, uit die weg te
probeer ruim. Ons is bewus daarvan dat die
besluit van 1857 só ’n saak is.
3. Ons kan onsself uiteraard volkome vereenselwig met die eerste deel van die besluit wat die
Skrifwaarheid ten opsigte van die eenheid van die
kerk onomwonde stel. Ons is egter bewus daarvan dat die beperking wat daarna volg, uiteindelik
die Skriftuurlike beginsel in die praktyk totaal oorskadu het en die rol wat die besluit in die geskiedenis sou speel, beslissend sou stempel.
4. Daarom besluit hierdie Sinode, wat as die NG
Kerk in SA nog die naam dra van die Sinode wat
destyds die besluit geneem het, om as daad van
versoening en hoop die besluit van 6 November
1857 in soveel woorde te herroep.

2.3.4.2 TKAS se aanbeveling (T1, §18)
Punte 1 en 2 word aanbeveel.
Punt 3 word verander om as volg te lui:
Die Sinode herbevestig die eerste deel van
bogenoemde besluit “De Synode beschouwt het
wenschelijk en schrifmatig, dat onze ledematen uit
de Heidenen, in onze bestaande gemeenten
opgenomen en ingelijfd worden, overal waar zulks
geskieden kan...” omdat dit die Skrifwaarheid oor
die eenheid van die kerk onomwonde stel.
Punt 4. Die Sinode onderskryf nie die tweede
deel van die bogenoemde besluit nie “maar waar
deze maatregel, ten gevolge van de zwakheid van
sommigen, de bevordering van de zaak van
Christus onder de Heidenen, in den weg zoude
staan, de gemeente uit de Heidenen opgerigt, of
nog op te rigten, hare Christelijke voorregten in
een afzonderlijk gebouw of gesticht genieten zal”,
omdat dit teenstrydig met die Skrifwaarheid oor
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die eenheid van die kerk is en tot groot
verskeurdheid in die NG Kerk familie gelei het.
Punt 5. In die lig van die verloop van die
geskiedenis betreur die Sinode hierdie tweede
deel van die besluit wat tot groot geestelike pyn
van lidmate van die NG Kerk familie gelei het.
Die Sinode vestig die aandag van die ander
sinodes van die NG Kerk familie op hierdie
besluit.
2.3.4.3 Amendement 3, Punt 1 en 2 (Sien T1,
§3) [Nie aanvaar nie]:
Dat die aanbevelings van die Moderamen, Punte
1, 2 en 3 nie deur die Sinode aanvaar word nie en
dit vervang word met die volgende:
1. Dat die Sinode bevestig dat die besluit van
1857 ten opsigte van afsonderlike byeenkomste
reeds voldoende deur besluite van die Algemene
Sinode en die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland
herroep is, maar nogtans weer eens sy
instemming daarmee betuig.
2. Dat die 1857-besluit in eietydse konteks gesien
moet word. Voorts, dat daar nou, ná 150 jaar,
met die luukse van terugskouing en na die
natuurlike historiese veranderinge van die lewensen wêreldbeskouing van alle mense op aarde,
gewaak moet word teen die lukrake en doellose
veroordeling van ons gelowige voorvaders en
voormoeders wat deel aan hierdie besluit gehad
het.
2.3.4.4 Amendement 9 ten opsigte van T1, §18
[Word geïnkorporeer by Besluit 33]:
Ten opsigte van Punt 3 (T1, §18, Punt 3): Die
Sinode herbevestig die eerste deel van
bogenoemde besluit, omdat dit die Skrifwaarheid
oor die eenheid van die kerk onomwonde stel.
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Die Sinode moedig gemeentes aan om die
versoening en hoop sigbaar te maak deur sover
moontlik met die gemeentes van die VGK, RCA
en NGKA te verenig. Die Sinode vertrou dat die
Here ons op hierdie weg mag seën om heling vir
die wonde te bring en ŉ helder lig vir die nasies te
laat skyn.
2.3.4.7 Geamendeerde voorstel van TKAS
[Goedgekeur as ’n punt 7 van Besluit 33]:
Die Sinode moedig gemeentes aan om die
versoening en hoop sigbaar te maak deur sover
moontlik met die gemeentes van die VGK, RCA
en NGKA te verenig in terme van Reglement 12
van Kerkorde 2003. Die Sinode vertrou dat die
Here ons op hierdie weg mag seën om heling vir
die wonde te bring en ŉ helder lig vir die nasies te
laat skyn.
2.3.4.8 Amendement 21 [Goedgekeur.
Ingevoeg as Punt 6 van Besluit 33]:
Daarom besluit hierdie Sinode, wat as die NG
Kerk in SA nog die naam dra van die Sinode wat
destyds die besluit geneem het, om die besluit
van 6 November 1857 as simboliese gebaar te
herroep.
Die Voorsitter gee geleentheid vir gewyde
stilte ná die historiese besluit. Hannes
Koornhof doen ’n gebed.
VERKIESING VAN ’N ADDISIONELE LID
OP DIE MODERATUUR (VERVOLG)
Die Voorsitter verklaar dat Franziska AndragMeyer met ’n volstrekte meerderheid van
stemme as ’n addisionele lid op die
Moderatuur verkies is.

Ten opsigte van Punt 4 (T1, §18, Punt 4): Die
Sinode herbevestig/onderskryf nie die tweede
deel van die bogenoemde besluit nie, omdat dit
teenstrydig met die Skrifwaarheid oor die eenheid
van die kerk is en tot groot verskeuring van die
eenheid van die NG Kerk en die VGKSA gelei het.

VERSKYN TER VERGADERING
DP Viljoen vir A van Rhyn (Bellville-Uitsig),
WT Howard vir CFJ Brand (Riebeek-Kasteel)
en PA Theron vir JA Loubser (Philadelphia).

Nuwe aanbeveling ten opsigte van Punt 5 (T1,
§18, Punt 5): Die Sinode betreur hierdie tweede
deel van die besluit en vra alle lidmate van die NG
Kerk en die VGKSA wat geestelik hieronder gely
het, om verskoning. Die Moderatuur word gevra
om hierdie besluite op ’n geleë tyd persoonlik aan
die VGKSA oor te dra en te laat oordra.

VERSKONINGS
LB Blignaut (Durbanville-Bergsig) van 11:00
tot einde van Sinode, JF Kriel (Villiersdorp)
11:00-18:00, H Roberts (Graafwater), E
Viljoen (Strand-Noord) 14:00 tot einde van
Sinode en Pieter Coertzen (Franschhoek)
Donderdag en Vrydag.

2.3.4.5 Amendement 13 ten opsigte van T1,
§18 [Die voorsteller het die amendement teruggetrek]: Die Sinode besluit om nie die Kaapse
Kerk se besluit van 1857 te herroep nie.

Die vergadering verdaag om 15:30 vir sap en
wegbreeksessies om 16:00.

2.3.4.6 Amendement 12 ten opsigte van T1,
§18 [Verval ten gunste van die geamendeerde
voorstel van TKAS, Besluit 33]:

Aandete is vanaf 17:45 tot 19:00. Afgevaardigdes kan ontspan tussen 17:00 en 17:45.
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Die aandsessie begin om 19:00. Die
spiritualiteitspan lei die vergadering in sang.
Die Voorsitter tref enkele reëlings oor Vrydag
se program. Afgevaardigdes word versoek
om hulle wooneenhede voor 08:00 te ontruim.
VERSKONINGS VIR 18 OKTOBER
Marius van Wyk (Kamieskroon) 18:00 tot
einde van Sinode.
VERSKONINGS VIR 19 OKTOBER
MJ Odendal (Strand-Noord), DB Hauptfleisch
(Strand-Noord), AA Verster (Durbanville), FW
Bosman (Paarl), JJ Nieuwenhuizen (Worcester-Noord), HJ Duminy (Victoria-Wes), H
Victor (Victoria-Wes), PG Scholtz (Durbanville-Bergsig) en DP de Wet (DurbanvilleBergsig).

3. VOORLEGGING VAN DIE
KURATORIUM: Teologiese
Opleiding
A10.1, §1 – 6.1
A10, Bylaag 1 (p149-151)
A10, Bylaag 2 (p152-202)
3.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Kuratorium (A10.1, p140-144) en Bylaes 1 en
2 (p149-202) in behandeling.
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ŉ Nuwe kommissie vir VBO word gevorm wat ten
nouste met die Kuratorium en Communitas
saamwerk en waarvan die samestelling hierdie
samewerking reflekteer.
4.2.2 Amendement 1 (T1, §1) [Goedgekeur.
Word deel van Besluit 35]:
ŉ Nuwe Sinodale Kommissie vir VBO word gevorm wat ten nouste met die Kuratorium en Communitas saamwerk en waarvan die samestelling
hierdie samewerking reflekteer.
4.2.3 Oorspronklike aanbeveling soos in D1,
p5, §10: 4.3.5 [Laat vaar ten gunste van
Amendement 2]:
Leraars doen na elke kursus aan die
kerkraad/kommissie/bediening verslag van die
kursus en van die moontlike benutting daarvan in
die gemeentebediening.
4.2.4 Amendement 2 (T1, §2) [Goedgekeur.
Word deel van Besluit 35]:
Die leraars se VBO-beplanning word in oorleg met
die kerkraad gedoen. Leraars doen na elke kursus
aan die kerkraad/kommissie/bediening verslag
van die kursus en van die moontlike benutting
daarvan in die gemeentebediening.
4.2.5 Besluit 35 (D1, p5, §10: 4) [Goedgekeur]:
1. Die Sinode neem kennis dat die Algemene
Sinode soos volg oor VBO besluit het:

3.2 Coenie Burger kry geleentheid om enkele
opmerkings oor die voorlegging te maak.

1.1 Die Algemene Sinode besluit om, in
belang van die behoud van bedieningsbevoegdheid,
voortgesette bedieningsopleiding vir huidige predikante as verpligtend
en afdwingbaar te beskou.

3.3 Besluit 34 (p144, §6.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek die Kuratorium om so
spoedig moontlik al die goedgekeurde
voorstelle rakende teologiese opleiding van
die A–Z Handleiding ten uitvoer te bring.

1.2 Die Algemene Sinode besluit om so gou
moontlik via SKG’s en sinodes die predikante
te raadpleeg oor die beste en sinvolste wyse
waarop hierdie verpligte en afdwingbare voortgesette bedieningsopleiding ingerig kan word.

4. VOORLEGGING VAN DIE
KURATORIUM: Voorgesette
Bedieningsopleiding
A10.2, §1 – 6

2. Ter uitvoering van bogenoemde, besluit die
Sinode van Wes- en Suid-Kaapland soos volg:

Die Agenda noem dit per abuis A9.2 en
“Voortgesette Teologiese Opleiding”.

2.1 ŉ Nuwe Sinodale Kommissie vir VBO word
gevorm wat ten nouste met die Kuratorium en
Communitas saamwerk en waarvan die samestelling hierdie samewerking reflekteer.

T1, §1 en 2 en
D1, §10: 4 word ook ter tafel geneem

2.2 Die eerste kommissie word tydens die
sinodesitting saamgestel as deel van die
verslag van die Kommissie vir Kommissies.
Dit word aan die Moderamen opgedra om die
samestelling van hierdie kommissie aan te pas
soos wat omstandighede dit nodig maak.

4.1 Michiel Strauss kry geleentheid om enkele
opmerkings oor VBO te maak.

2.3 Wat die koste van VBO betref, besluit die
Sinode soos volg:

4.2 Die volgende amendemente word hanteer en
in Besluit 35 geïnkorporeer soos aangetoon:

2.3.1 Die Sinode begroot vir die koste verbonde aan VBO.

4.2.1 Oorspronklike aanbeveling soos in D1,
p5, §10: 4.2.1 [Laat vaar ten gunste van
Amendement 1]:

2.3.2 ’n Nominale bedrag per kursus word van
leraars self verhaal en word telkens in oorleg
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met die Moderamen bepaal. In die eerste jaar
sal hierdie bedrag R100,00 per kursus wees.
2.3.3 Gemeentes sal aangemoedig word om
jaarliks ’n vrywillige bydrae van R1 000,00 per
predikant hiervoor te begroot.
2.4 Die tyd wat leraars gebruik om VBOkursusse by te woon, mag nie as verloftyd
gereken word nie.
2.5 Die leraars se VBO-beplanning word in
oorleg met die kerkraad gedoen. Leraars doen
na elke kursus aan die kerkraad/kommissie/bediening verslag van die kursus en van
die moontlike benutting daarvan in die gemeentebediening.
4.3 Hiermee is A10 [Kuratorium] afgehandel.

5. Eerste voorlegging van die Tydelike
Kommissie vir Algemene Sake –
Vervolg
T1, §1 - 18
5.1 §1 – Afgehandel. Sien H26, §4.2.2.
5.2 §2 – Afgehandel. Sien H26, §4.2.4.
5.3 §3 – Afgehandel. Sien H21, §2.2.3.6 en H25,
§2.3.4.3.

5.4 Parlementêre Lessenaar –
Aanbeveling 4, T1, §4 en A9, §3.1
5.4.1 Besluit 36 [Goedgekeur]:
1. Die Sinode neem met groot waardering
kennis van die belangrike werk wat deur die
Parlementêre Lessenaar gedoen word en het
onder die indruk gekom van die belangrike rol
van die Parlementêre Lessenaar binne die
huidige konstitusionele bestel in Suid-Afrika.
2. Die Sinode word versoek om hierdie
funksie binne die kerklike struktuur uit te bou
en verder te ontwikkel deur:
2.1 die Sentrum vir Kommunikasie te versoek
om inligting oor die Grondwet en nuwe Konsepwetgewing op deurlopende wyse in die
kerklike publikasies aan lidmate van die kerk
te verskaf en
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5.7 Homoseksualiteit – T1, §7
5.7.1 Amendement 7 ten opsigte van A11,
p218, §8.3 [Nie ontvanklik nie]:
Die Sinode besluit dat die besluit van die
Algemene Sinode rakende homoseksualiteit net
op een manier verstaan kan word en dit is dat
homoseksualiteit nog steeds ’n sonde is.
5.7.2 Besluit 37 [Goedgekeur]:
Die Sinode aanvaar TKAS se aanbeveling dat
Amendement 7 nie ontvanklik is nie.
5.8 §8 – Afgehandel. Sien H18, §2.1.3.
5.9 §9 – Afgehandel. Sien H24, §2.3.4.4.

5.10 Verkiesing van Moderatuur – T1, §10
5.10.1 Amendement 25 [Teruggetrek]:
Die Sinode benut tydens toekomstige vergaderings die ruimte wat Regl 17 punt 7.3.4 bied,
om op so ’n wyse die verkiesing van ampsdraers
vir die Sinode meer sinvol te maak.
5.10.2 Aanbeveling 10 – Verkiesing van Moderatuur [Nie aanvaar nie]:
In die lig daarvan dat ’n voorstel op die tafel
geplaas is dat die verkiesing van die Moderatuur
uitgestel word (Stilbaai), stel ons voor:
Dat ’n eerste ronde stemming soos gewoonlik
plaasvind, om vas te stel watter vyf kandidate die
meerderheid stemme op hulle verenig het.
Dat hierdie vyf kandidate daarna ŉ geleentheid
van een minuut elk gegun sal word om ŉ kort
mededeling te doen oor hul visie vir die posisie
waarvoor hulle genomineer is.
5.10.3 Besluit 38 [Goedgekeur]:
Die Moderamen word versoek om aan die
wyse en tydstip van die verkiesing van die
Moderatuur tydens die Sinode aandag te gee.

5.11 Parlementêre Lessenaar –
Aanbeveling 11, T1, §11 en A9, §3.1
5.11.1 Besluit 39 [Goedgekeur]:
Die
Sinode
bedank
die
Parlementêre
Lessenaar vir standpuntinname in die media
met dit waarmee die NG Kerk haarself
vereenselwig. Dit dra ŉ opbouende beeld uit
van die NG Kerk in ŉ tyd waarin dit só nodig
is.

2.2 korrekte inligting oor nuwe wetgewing en
hofuitsprake wat dikwels verwarrend in die
media gerapporteer word, te verskaf.

5.12 §12 – Afgehandel. Sien H24, §2.3.4.6.

3. Die Sinode versoek die Algemene Sinode
om die Parlementêre Lessenaar uit te brei om
strategie te oorweeg om die pos te bemark en
befondsing daarvoor te werf.

5.14 §14 – Amendement is teruggetrek

5.5 §5 – Afgehandel. Sien H20, §2.2.3.1.
5.6 §6 – Afgehandel. Sien H12, §4.3.5.

5.13 §13 – Afgehandel. Sien H24, §2.3.4.5.

5.15 2010 Invloei – Aanbeveling 15,
T1, §15
5.15.1 Besluit 40 [Goedgekeur]:
Die Sinode moedig gemeentes aan om missiologies voor te berei vir 2010 se verwagte
invloei van mense in ons streek. Die Sinode
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versoek die KGA om riglyne op te stel en
projekte te inisieer.

5.16 Doodstraf – §16
5.16.1 Beskrywingspunt van Nieuwoudtville
by A11, p209, §7.2.7 – Doodstraf [Staan Oor]:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:
1. die Staat te nader oor die herinstelling van die
doodstraf, na aanleiding van die studiestuk van
die Algemene Sinode 1986 met betrekking tot die
Skrifgronde aangaande die doodstraf en die
daaruit voortvloeiende aannames. Sien Notule,
Algemene Sinode 1986 Doodstraf: Aanbevelings
(en motivering vir die voorstel). Punte 4.14.6.1 tot
4.14.6.6 “Die Sinode handhaaf op Skrifgronde”;
2. die samewerking van die ander kerke in SuidAfrika, asook die SARK, hierin te soek.
5.16.2 Amendement 31 [Teruggetrek]:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ’n
nuwe Skrifstudie te doen na die instelling van die
doodstraf. Daarna ook die regering hieroor te
nader, in samewerking met ander kerke in SuidAfrika asook die SARK.
5.16.3 TKAS se aanbeveling [Staan oor]:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ’n
nuwe studie te doen na die instelling van die
doodstraf en die regering hieroor te nader in
samewerking met ander kerke in SA asook die
SARK.
5.16.4 Amendement 35 ten opsigte van T1,
§16 [Staan oor]:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die
verslag oor Doodstraf en aanbevelings (soos dit
deur die Algemene Sinode van 1986 aanvaar is)
tot uitvoering te bring, deur die regering oor die
standpunt van die kerk oor doodstraf in te lig, in
samewerking met ander kerke in Suid-Afrika.

5.17 Burgerlike Verbintenisse
Beskrywingspunt B1, p255 en T1, §16
5.17.1 Amendement 34 [Nie Ontvanklik nie]:
Stilbaai reaksie op eerste voorleggingsaanbeveling van die Tydelike Kommissie tydens
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland:
1. INLEIDEND
Stilbaai se Amendement op die sinodale
aanbeveling, punt 17, beskrywingspunt.
Die kernsaak rakende die beskrywingspunt is die
wyse waarop die Skrifhantering aan die een kant
en persoonlike uitsprake van kerkleiers aan die
ander kant tot verwarring lei. Skuld word in die
proses nie aanvaar nie, terwyl gemeentes met die
implikasies sukkel. Wat nie hanteer word in die
aanbeveling van die Tydelike Kommissie nie, is
die Bybelse perspektief waarmee senior leiers
opinies handhaaf en uitlatings maak. Die wese
van die beskrywingspunt is net dit: Uit watter hoek
hanteer ons die Skrif om onsself te verwoord as
kerk teenoor staat en die sake rakende die
grondwet, byvoorbeeld?
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• Jesus se geboorte en opstanding
• Die huwelik tussen een man en een vrou
• Aborsie
• Algemene etiek
• Bevryding
2. IMPLIKASIE
Die Sinode stuur die verteenwoordigers van
Stilbaai terug met die afwys van die aanbeveling.
Dit beteken dat die perspektiewe en sentiment
van Stilbaai NG Kerk volgens die Moderatuur nie
in lyn is met dit wat die Sinode in glo nie. Dit bring
ons by die punt waar ons moet vra: Kan ons deel
van die vergadering bly? Is daar ook ander
gemeentes wat dieselfde voel oor die saak wat
saam met ons kan opstaan oor die kwessie van
skrifgesag, etiek en ons rol teenoor die staat?
5.17.2 Besluit 41 (T1, §16) [Goedgekeur met ’n
meerderheid van stemme]:
1. Die Sinode neem kennis van Stilbaai se
voorlegging aan die Sinode.
2. Die Sinode is hartseer oor die vertroue van
lidmate wat geskaad is deur die wyse waarop
kommunikasie oor die saak verwarring onder
lidmate gesaai het.
3. Die Sinode onderskryf die verklaring in
hierdie verband wat die Moderamen van die
Algemene Sinode gemaak het en deur die Algemene Sinode in Junie 2007 aanvaar is.
5.17.3 Die teenstemme van WJ Gouws, JPN
Heenop, JLF Taljaard, J Louw*, V Thompson en
G Gouws* word aangeteken.
5.18 §18 – Afgehandel. Sien H22-H23, §2.3.

6. Voorlegging van die Moderamen
(vervolg) – D1, §10: 3
6.1 Oorspronklike aanbeveling van die
Moderamen (D1, §10: 3 en H9, §2.2.3) [Laat
vaar ten gunste van Besluit 42]
Die Sinode besluit dat, met die oog op die sinvolle
vorming van gesamentlike/verenigende ringe
tussen die NG Kerk en VGK, die Moderamen
voortaan aansoeke om die veranderings van
ringsgrense kan goedkeur met verslag aan die
Sinode.
6.2 Besluit 42 [Goedgekeur]:
Die Sinode verleen toestemming dat die Moderamen, op versoek van die betrokke ringe,
in die reses wysigings aan ringsgrense kan
aanbring.

7. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE REGSKOMMISSIE
A14, §1 – 6.9 (p235-240)
en

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE REGSKOMMISSIE
T2

H28

NOTULE

7.1 Voorlegging van die Sinodale Regskommissie

Die verkiesing van alle ouderlinge en diakens
word in Artikel 26 en Regl 17: 7 bepaal.

7.1.1 Hannes Theron behandel enkele punte uit
Voorlegging T2.

3.3 Wysig Bep 4.5 om te lui: By die verkiesing
van ouderlinge en diakens word lidmate wat
nog nie as sodanig gedien het nie, in
oorweging geneem.

7.1.2 Besluit 43 (T1, §1) [Goedgekeur]:
1. Die voorgestelde wysiginge aan die
Bepalinge en Reglemente soos deur die
Sinodale Regskommissie voorgelê, word met
die volgende wysiginge goedgekeur:
1.1 Wysig 3.10 om te lees: “Aangesien die
nuwe bewoording van KO Art 7 en die huidige
bewoording van Bep 7.5 en 7.6, asook Regl 17:
7.3.3.2 plek-plek oorvleuel, besluit die Sinode
om aan die SRK opdrag te gee om gepaste
aanpassings te maak en sodoende die
oorvleuelings uit te skakel.”
1.2 Wysig by 3.18 Bep 9.3.1 van die
voorlegging om te lees: “Die pastorale hulp,
wat ’n proponent of ’n leraar kan wees, word
met goedkeuring van die ring tydelik aangestel
om ’n leraar van die gemeente van hulp te
wees of ten tye van ’n vakature die gemeente
behulpsaam te wees.”
1.3 Vervang “op die ondersoekliggaam” met
“deur die ondersoekliggaam” in Bep 31.7.2.2
by Punt 3.32 van die voorlegging.
1.4 Skrap aanbeveling by 3.34 en 3.36.
1.5 Verander by 4.6 van die voorlegging Regl
17:8.2.4.1 met Regl 17:8.4.2.1.
1.6 Skrap 3.3.7.
7.1.3 Besluit 44 (A14, §2 – 6.9: 4) [Goedgekeur
met ’n tweederdemeerderheid van stemme]
1. Die Sinode keur die wysiging van artikels,
bepalings, reglemente en vorms goed, soos
hieronder uiteengesit [Besluit 43 se goedgekeurde wysiginge is hier aangebring].
2. Wysiging van Artikel 44
2.1 Wysig Art 44.1 om te lees: Die wysiging
van die Belydenis kan alleen geskied nadat
elke sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk
met ’n tweederdemeerderheid ten gunste
daarvan besluit het.
3. Voorgestelde wysiginge aan die bepalinge
3.1 Wysig Bep 3.1 om te lees en verander dit
na Bep 4.1 en pas die numerering aan:
Bedienaars van die Woord word beroep as
predikante na gemeentes, óf beroep of
benoem in spesiale ampsdiens, of in diens van
die kerkverband of as teologiese dosente met
predikantsbevoegdheid.
3.2 Wysig Bep 4.1 en skrap Bep 4.2 om te lui:
Die wyse van beroeping van leraars word in
die Kerkorde (Artikels en Bepalinge 7 en 8) en
die Reglement van Orde (Regl 17: 7) bepaal.

3.4 Wysig Bep 4.7 om te lui: Dienende en
nuutverkose ouderlinge en diakens behoort
alleen te bedank weens grondige redes wat
deur die kerkraad beoordeel word.
3.5 Wysig Bep 4.10 om te lui: Indien ’n
beswaar teen enige verkosenes ontvang word,
belê die voorsitter sonder versuim ’n
kerkraadsvergadering om die besware te
oorweeg.
3.6 Wysig Bep 4.10.3 om te lui: Die verkiesing
van ouderlinge of diakens word nietig indien
’n beswaar grondig bevind word en ’n ander
word in daardie persoon se plek gekies.
3.7 Wysig Bep 4.13 om te lui: Wanneer die
verkiesing of bevestiging van die opvolgers
van die uittredende ouderlinge en diakens as
gevolg van onoorkomelike moeilikhede
verhinder word, moet die ring optree.
3.8 Bep 7.1.2: Vervang verteenwoordiger van
ringskommissie met lid van ringskommissie.
3.9 Wysig Bep 7.3.3 om te lui: Die vergadering
vir die beroeping van ’n bedienaar van die
Woord geskied na ’n skriftelike kennisgewing
aan die kerkraadslede en bekendmaking by
die erediens.
3.10 Aangesien die nuwe bewoording van KO
Art 7 en die huidige bewoording van Bep 7.5
en 7.6, asook Regl 17:7.3.3.2 plek-plek
oorvleuel, besluit die Sinode om aan die SRK
opdrag te gee om gepaste aanpassings te
maak en sodoende die oorvleuelings uit te
skakel.
3.11 Bep 7.8.1.1: Vervang goedkeuring met
approbasie.
3.12 Wysig Bep 7.8.1.2 (1) om te lui: die
beroepsbrief as diensaanbod.
3.13 Skrap Bep 7.15 en skuif Bep 7.15.1 na
Bep 14.3.
3.14 Bep 8.3.1: Vervang goedkeuring met
approbasie.
3.15 Wysig Bep 8.3.3 om te lui: Die skriba of
voorsitter van die ringskommissie nooi die
leraars van die ringsgemeentes na dié
geleentheid.
3.16 Bep 8.4.1: Vervang ARK met ATR.
3.17 Wysig eerste sin in Bep 9.2 om te lui: In
die geval van buitengewone afwesigheid van
die leraar uit die gemeente, tref die leraar in
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samewerking met die kerkraad die nodige
reëlings ten einde toe te sien dat die werk
soos ooreengekom tot bevrediging van die
kerkraad waargeneem word.
3.18 Wysig Bep 9.3 om te lui: ’n Pastorale
hulp.
9.3.1 Die pastorale hulp, wat ’n proponent of
’n leraar kan wees, word met goedkeuring van
die ring tydelik aangestel om ’n leraar van die
gemeente van hulp te wees of ten tye van ’n
vakature die gemeente behulpsaam te wees.
9.3.2 ’n Leraar wat vir die pos in aanmerking
kom, is óf ’n emeritus, óf ’n leraar wie se diens
met behoud van bevoegdheid (KO Art 12) beëindig is, óf ’n leraar wat in ’n termynbepaalde
pos was (KO Art 11b3).
9.3.3 Die persoon dien slegs in die kerkraad
indien hy/sy as ouderling of diaken tot die
kerkraad verkies word.
9.3.4 Wanneer daar slegs ’n pastorale hulp as
leraar in die gemeente diens verrig, tree die
die konsulent op om die noodsaaklike ampspligte in oorleg met die kerkraad waar te neem.
3.19 Voeg ’n nuwe Bep 14.2 in en pas
numerering aan:
14.2 Mediese ongeskiktheid van leraars.
14.2.1 Indien ’n leraar voor ouderdom 65 jaar
weens mediese ongeskiktheid kwalifiseer om
te
emeriteer,
ontvang hy/sy voordele
ooreenkomstig die Predikante Pensioenfonds.
14.2.2 ’n
Leraar
wat
weens
mediese
ongeskiktheid emeriteer is nie beroepbaar nie
tensy hy/sy, op aanbeveling van die liggaam
wat aan hom/haar demissie verleen het, deur
die aktuarius beroepbaar verklaar word.
14.2.3 ’n
Leraar
wat
weens
mediese
ongeskiktheid emeriteer, is nie beskikbaar as
pastorale hulp in ’n gemeente nie alvorens die
ring nie eers skriftelike goedkeuring van die
dagbestuur van die SFK ontvang het nie.
3.20 Skrap Bep 14.3 in sy geheel.
3.21 Bep 15.1, 15.2, 15.3 en 15.5: Vervang
kerkraadslid met ouderling of diaken.
3.22 Verander die eerste sin in Bep 15.3 om te
lees: Wanneer ’n vakature vir die amp van
ouderling of diaken ontstaan, word iemand so
spoedig moontlik verkies.
3.23 Skrap Bep 15.4 en pas numerering aan.
3.24 Skrap Bep 16 en 17
3.25 Verander Bep 23.1 om te lui: Die sinodale
appèlliggaam hanteer elke appèl teen ’n
besluit van ’n ring, ringsappèlliggaam of enige
ander gevolmagtigde ringsliggaam. Die
sinodale appèlliggaam word saamgestel uit:
die sinodale regskommissie; een lid vanuit
elke sinodale streek met sekundi deur die
sinode aangewys; en hoogstens twee
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deskundige lede wat telkens na behoefte as
volwaardige lede gekoöpteer word.
3.26 Verander Bep 23.4 om te lui: ’n Ring stel
verkieslik ’n gevolmagtigde rings-appèlliggaam saam. Die ringsappèlliggaam hanteer
elke appèl teen die kerkraad of sy gevolmagtigde kommissies. Die ringsappèlliggaam word
saamgestel uit die ringsregskommissie, die
twee sekundi-lede van die ringsregskommissie en hoogstens twee deskundige lede wat
telkens na behoefte as volwaardige lede gekoöpteer kan word. Die koöpsie word deur die
ringsappèlliggaam gedoen.
3.27 Wysig Bep 24.1 om te lui: In alle
handelinge soek elke vergadering na die wil
van God en streef om dit te volbring in die
besef dat ons voor die aangesig van God leef
en werk en dat God sy Kerk deur die Woord en
Gees lei.
3.28 Bep 25.3: Vervang kassier met finansiële
beampte.
3.29 Bep 26.2.7.1 Sluit hakies na ... as datum
van vertrek).
3.30 Skrap Bep 31.1.1 en pas numerering aan.
3.31 Wysig Bep 31.7.2.1 om te lees en maak
dit Bep 31.7.3: Indien die ring besluit om van
’n gevolmagtigde appèlliggaam gebruik te
maak, tree die ringsregskommissie saam met
die sekundi-lede van die ringsregskommissie
op as gevolmagtigde appèlliggaam. Hoogstens twee deskundige lede kan telkens na behoefte met volle stemreg deur die ringsappèlliggaam gekoöpteer word.
3.32 Verander Bep 31.7.2.2 om te lui en maak
dit Bep 31.7.2: Indien die ring besluit om van
’n gevolmagtigde ondersoekliggaam gebruik
te maak, tree die ringsregskommissie saam
met die sekundi-lede van die ringsregskommissie as gevolmagtigde ondersoekliggaam
op vir die ring in tugsake rakende ouderlinge,
diakens, predikante, emeriti en proponente.
Hoogstens twee deskundige lede kan na behoefte en met volle stemreg deur die ondersoekliggaam gekoöpteer word.
3.33 Maak Bep 31.7.2 Bep 31.7.4 en pas
numerering aan en voeg ook ’n nuwe Bep by
wat lui: om as taakspan vir konflikhantering,
versoening en fasilitering in kerkregtelike sake
(wat diensverhoudings insluit) te funksioneer.
Indien hierdie kommissie vanweë prejudisering nie self binne ringsverband betrokke
kan of wil wees nie, kan ’n ander ring se regskommissie versoek word om Art 63.3.1.3 uit te
voer.
3.34 Geskrap (Besluit 43)
3.35 Voeg by 35.4.1 ook ’n Kommissie vir
Diensverhoudinge by.
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3.36 Geskrap (Besluit 43)
3.37 Voeg ’n nuwe Bep 35.5.5 in wat lui: Die
PSD vir Kommunikasie.
35.5.5.1 Die Direkteur vir Kommunikasie is
verantwoordelik aan die moderamen en is
verantwoordelik vir
35.5.5.1.1 toesig en bestuur van die sentrum
vir kommunikasie, wat die volgende behels
35.5.5.1.2 skakeling met die sinodes van OosKaapland en Noord-Kaapland te opsigte van
hantering van kerklike inligting en kommunikasie in ooreenstemming met die afstigtingsooreenkomste van die sinodes
35.5.5.1.3 hantering van elektroniese kerklike
inligting en kommunikasie na gemeentes
35.5.5.1.4 hantering van elektroniese kerklike
inligting en kommunikasie na soortgelyke
strukture van ander sinodes en die VGK-Kaapland
35.5.5.1.5 hantering van elektroniese kerklike
inligting en kommunikasie met die kommunikasie-kantoor van die Algemene Sinode en die
Algemene Sekretaris vir Kommunikasie
35.5.5.1.6 hantering van webwerf en eposdatabasis
35.5.5.1.7 skakeling met openbare media
35.5.5.1.8 skakeling met die owerheid (in
samewerking met die Moderator en Skriba van
die Sinode)
35.5.5.2 Die Direkteur vir Kommunikasie is
verantwoordelik vir die parlementêre lessenaar van die Algemene Sinode as 50% van
sy pos – en as sodanig verantwoordelik aan
die moderamen van die Algemene Sinode.
35.5.5.3 Die Direkteur vir Kommunikasie dien
ampshalwe as uitvoerende beampte van die
Algemene Sinode se Taakspan vir Leer en
Aktuele Sake
35.5.5.4
Die Direkteur vir Kommunikasie
hanteer die skribaat van die Sinodale
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (sien Bep
35.5).
3.38 Verander Bep 35.6.1 ... Die kommissie
kan ’n deskundige, wat ’n regsgeleerde, insluit
...
3.39 Bep 49.1.1 Vervang doopseel
dooplidmaatsertifikaat (doopseel).

met

4. Voorgestelde Reglementswysiginge
4.1 Reglement 5: 2.1.1.2: Skrap SKK
4.2 Skrap Reglement 14
4.3 Verander Regl 17: 7.3.1.4 om te lui: Vir die
verkiesing van kerkraadslede, ouderlinge,
diakens en die beroeping van leraars het ...
4.4 Verander Regl 17: 3.3.1 se opskrif na: By
verkiesing van kerkraadslede, ouderlinge en
diakens (vgl 7.3.1.4).
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4.5 Verander Regl 17: 1.3.3.1 en 7.3.3.2 se
laaste sin om te lui: Die kommissie van preadvies moet uit minstens 7 lede saamgestel
word en altyd so dat ten minste 4 lede
ouderlinge en diakens is. Lidmate kan ook
benoem word.
4.6 Regl 17: 8.4.2.1: Vervang minstens vier
maande met minstens drie maande.
5. Voorgestelde wysiginge aan die Vorms
5.1 Vorm 1 en 2: Verander doopseel na
dooplidmaatsertifikaat
(doopseel)
en
doopregister na dooplidmaatregister.
5.2 Vorm 6: Wysig na: Ek, die ondergetekende, ............. verklaar dat ek die leer
soos in die Ou en Nuwe Testament en in die
belydenisskrifte van die NG Kerk vervat is,
onderskryf en verstaan dat ek deur God tot
diens in die gemeente en wêreld geroep word.
Ek beloof om as lidmaat van die gemeente van
Christus deur sy genade in die belydenis van
dié leer tot die einde van my lewe te volhard,
en alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp.
Ek bely dat Jesus Christus my Verlosser is en
dat ek Hom liefhet. Ek aanvaar ook dat
medegelowiges die verantwoordelikheid het
om my te help om op die regte pad te bly.
5.3 Vorm 7: Plaas in hakies onder opskrif:
(Word gegee aan mense wat bedank het uit die
NG Kerk)
5.4 Vorm 8: Skrap onder opskrif: Stigtingsdatum van gemeente ...
5.5 Vorm 15: Wysig na: Die Kerkraad van die
Ned Geref Gemeente ........ ontslaan .........
hiermee uit sy diens as leraar in die gemeente
nadat die vereiste stukke met betrekking tot sy
emeritaat in orde bevind is en die Ring van
............ daarvan kennis geneem het. Aan God,
die Vader van ons Here Jesus Christus kom al
die lof toe. Die Here het die gemeente, die
gemeenskap en die kerk in die breë geseën
met al die seëninge wat Hy aan ........ gegee
het. Die genade van ons Here Jesus Christus
sal by hom wees.
6. Voorgestelde wysiginge aan die Bepalinge
en Reglemente deur Sinodale Kommissies
6.1 Om die tussentydse ooreenkoms tussen
die NGK, VGK en RCA tot die vorming en
bestuur
van
GOKS
na
die
tydelike
regskommissie te verwys.
6.2 Om die voorgestelde reglement vir die
Raad van Gemeente-ontwikkeling en Kerklike
Samewerking (GOKS) na die tydelike
regskommissie te verwys.
6.3 Om Reglement 5 soos volg te wysig:
2.1.1 Die Sinodale Kommissie vir Diensverhoudinge bestaan uit:
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2.1.1.1 Een
verteenwoordiger
van
die
volgende sinodale kommissies wat personeel
in diens het:
2.1.1.2 Die dagbestuur van die SFK, SKK,
SKDB, SGK, SJK, Kuratorium, SKV, SRK en
SKP.
2.1.1.3 Elke sinodale kommissie kan self
besluit op ’n primarius- en sekunduslid vir die
SKDV.
2.1.2 Die
saakgelastigde
tree
op
as
sameroeper.
2.1.3 Die SKDV wys ’n dagbestuur aan.
2.1.4 Die SKDV benoem deskundige lede op
die kommissie soos nodig.
6.4 Om Reglement 8 soos volg te wysig:
Vervang deurgaans SFK/dagbestuur van SFK
met SFK/SFK-D
1.4: Verander om te lees: Behoorlike rekeningkundige rekords moet gehou word.
2.4: Vervang eweredige bydraes met sinodale
aandeel bydraes.
2.6.1: Verander om te lees: Doen geen
uitbetaling sonder toestemming van die
kerkraad nie.
2.6.3: Bly aanspreeklik vir alle geld wat
uitbetaal of belê is sonder die voorkennis of
toestemming van die kerkraad.
2.6.4: Vervang kerk met gemeente.
4.3.2: Verander om te lees: Die SFK/SFK-D
bepaal jaarliks die deel van die Sinodale
Aandeel van gemeentes wat vir kommissies se
uitgawes beskikbaar is.
4.4.1: Verander Eweredige bydraes na: Die
sinodale aandeel van gemeentes
4.4.1.1 Verander tweede sin om te lui:
Gemeentes se Sinodale Aandeel word deur ’n
formule bepaal wat van tyd tot tyd deur die
SFK/SFK-D aangepas en aan die ringe en
gemeentes voorsien word.
4.4.2 Wysig om te lees: Sinodale- en Spesiale
Kollektes
4.4.2.1 Sinodale Kollektes
4.4.2.1.1 KGA (Sending)
(a) Arbeidsbediening
(b) Zimbabwe / Malawi / Mosambiek (voorheen
Buitelandse Sending)
(c) Bediening aan die Jode
4.4.2.1.2 SKG (Gemeentebediening)
(a) Gemeentebediening
(b) Gemeente-ontwikkeling
4.4.2.1.3 SKDB (Barmhartigheid)
(a) Hospitaalbearbeiding
(b) BADISA
4.4.2.1.4 SJK (Jeug)
(a) Jeugwerk
(b) Studentebearbeiding
4.4.2.1.5 Kerkverband-sake
(a) Gemeenteondersteuningsfonds
4.4.2.1.6 Kuratorium
(a) Teologiese Kweekskool
4.4.2.2 Spesiale Kollektes
4.4.2.2.1 SKDB
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(a) Christelike Alkoholiste Dienste (CAD)
(b) Ramot
(c) Hugenote Kollege
(d) Alta du Toit / Eljada-sentrums
(e) Instituut vir Blindes
(f) Instituut vir Dowes
(g) Bediening aan die Dowes
(h) Jan Kriel Instituut
(i) Kinderhuise
(j) Magdalenahuis
(k) Paarl-skool
4.4.2.2.2 Onafhanklike Organisasies
(a) Radiokansel
(b) Bybelgenootskap
4.4.2.2.3 KGA
(a) Christelike Lektuurfonds (CLF)
(b) Hawesending (voorheen: Sending onder
Kommuniste)
(c) Makatini (voorheen: Geestelike Eeufees
Monument)
(d) Mfesane
(e) Straatwerk
(f) Msinga
(g) Oos-Kaap Getuienis
(h) Nigerië
(i) Kenia
(j) Wêreld Sending
(k) TIW (Toerustingsburo vir Interkulturele
Werkers)
4.4.2.2.4 Kerk-verbandsake
(a) RCA
Die SFK/SFK-D het die bevoegdheid om te
bepaal watter kollektes primêre sinodale
werksaamhede verteenwoordig en daarom
verpligte Sinodale kollektes het; en watter
instansies sekondêre werksaamhede is en vir
spesiale kollektes (waaroor kerkrade self kan
besluit) geakkrediteer word.
4.4.4: Verander om te lees: Opbrengs van
reserwefondse en ander fondse.
6.5 Om Reglement 9 soos volg te wysig:
3.6 Verander SFK/Dagbestuur van die SFK na
SFK/SFK-D
6.6 Om Reglement 22 soos volg te wysig:
Verander deurgaans SFK/Dagbestuur van die
SFK na SFK/SFK-D
2.7: Vervang groeifondse met effekte trusts
3.2.10.1: Verander om te lees: stuur die finale
berekening vir die Sinodale Aandeel so vroeg
as moontlik in die finansiële jaar aan
gemeentes;
6.7 Om Bep 57 soos volg te wysig:
Verander deurgaans SFK/Dagbestuur van die
SFK na SFK/SFK-D
57.2.4: Vervang Predikante- en Weduweepensioenfonds met Predikante Pensioenfonds

6.8 Argief
1. Die Sinode wysig die verwysing na “Regl 3”
in Bep 26.2.7.1 na “regl 3.4”.
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2. Die Sinode wysig Bep 26.2.7.6 om as volg
te lees: “Die bewaring van die gemeentelike
argief (vgl regl 3.2: 3).”

9. Die Sinode besluit om Bepaling 35.10 in sy
geheel te skrap en te vervang met die
volgende:

3. Die Sinode besluit om Bep 26.6.1.2 in sy
geheel te skrap en die volgende paragrawe se
numerering hiervolgens aan te pas.

35.10 Sinodale Kommissie vir Argief
Bestuursinligtingsdienste (SKABID)

4. Die Sinode wysig Bepaling 31.6 om soos
volg te lees:
31.6 Ringsargiefkommissie
31.6.1 Daar word by elke jaarlikse vergadering
van die ring ’n argiefkommissie benoem.
Hierdie kommissie
31.6.1.1 ontvang nie meer die jaarlikse
registerafskrifte van gemeentes met verslag
aan die ring nie, maar verleen, waar nodig,
hulp aan gemeentes (ten opsigte van
registerhouding)
en
aan
ABID
(om
verbeterings aan of uitstaande registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry, waar
samewerking nie verkry word nie);
31.6.1.2 vra ABID om hulp met opleiding waar
dit blyk dat ringsgemeentes probleme met
hulle registerhouding ervaar;
31.6.1.3 gaan wel die registerhouding van die
gemeente waar die ring vergader tydens die
jaarlikse ringsitting na en vergewis hom ook
dat die notuleboeke en registers van hierdie
gemeente, behoorlik gehou en saam met
ander stukke van geskiedkundige waarde,
behoorlik bewaar en versorg word (Sien regl
3.2: 4 vir volledige riglyne), met verslag aan
die Ring (Waar ’n ring meer as een gewone
vergadering per jaar hou, in verskillende
gemeentes, of nie ’n normale wisseling van
vergaderplek het nie [vgl Bep 29.2.1], wys die
ringsargiefkommissie jaarliks ’n gemeente aan
wat besoek sal word.);
31.6.1.4 versorg die ringsargief volgens die
voorskrifte in die Argief en Museum-reglement
[Sien regl 3.2: 4].
5. Die Sinode brei Bepaling 35.1.1.1 uit met
die invoeging van “SKABID”.
6. Die Sinode wysig Bepaling 35.4.1.1 se “’n
Argiefkommissie” na “’n Kommissie vir Argief
en Bestuursinligtingsdienste (Bep. 35.10, Reg
3.2: 5)”.
7. Die Sinode besluit om Bep 35.5.2.2 in sy
geheel te skrap.
8. Die Sinode wysig Bepaling 35.9.1.1 (1ste
kolletjie) se verwysing na “sinodale argiefkommissie (SAK)” na “Sinodale Kommissie vir
Argief en Bestuursinligtingsdienste (SKABID)”.

en

35.10.1 Die Sinodale Kommissie vir Argief en
Bestuursinligtingsdienste (SKABID) bestaan
uit:
35.10.1.1 die Direkteur-Argivaris van die
Argief en Bestuursinligtingsdienste van die
NG Kerk;
35.10.1.2 ’n dosent in ekklesiologie van die
Teologiese Fakulteit van die Universiteit van
Stellenbosch,
aangewys
deur
die
Dosenteraad/Dekaan van die Teologiese
Fakulteit;
35.10.1.3 die Saakgelastigde van die NG Kerk
in Suid-Afrika, of sy gevolmagtigde soos
aangewys deur die SFK/SFK Dagbestuur;
35.10.1.4 en minstens drie ander lede.
35.10.2 Die Direkteur-Argivaris
35.10.2.1 is ampshalwe lid en skriba van die
Sinodale Kommissie vir Argief en Bestuursinligtingsdienste;
35.10.2.2 het reg van sitting met adviserende
stem in die Sinode wanneer sake in verband
met ABID bespreek word [Vergelyk Reglement
3.3: 4].
35.10.3 Die Sinodale Kommissie vir die Argief
(SKA)
35.10.3.1 Die Sinodale Kommissie vir die
Argief (SKA) bly voortbestaan vir solank as
wat die onderlinge ooreenkomste met die NG
Kerk in Oos-Kaapland en die NG Kerk in
Noord-Kaapland ten opsigte van die argief dit
nodig ag.
35.10.3.2 Die SKA bestaan uit:
35.10.3.2.1 SKABID se ses lede;
35.10.3.2.4 een verteenwoordiger van en
aangewys deur die NG Kerk in Oos-Kaapland;
35.10.3.2.5 een verteenwoordiger van en
aangewys deur die NG Kerk in NoordKaapland;
35.10.3.2.6 die
Saakgelastigde
van
die
Verenigende Gereformeerde Kerk in Kaapland
en
35.10.3.2.7 nog ’n verteenwoordiger van en
aangewys
deur
die
Verenigende
Gereformeerde Kerk in Kaapland.

6.9 Reglementwysiging
1. Die Sinode neem kennis dat die Algemene
Sinode 2007 die vier reglemente vir die Argief
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en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk
(“Reglement vir die Algemene Sinodale Taakspan vir Argief en Bestuursinligtingsdienste
(ATABID)”; “Reglement vir die hantering van
Argief- en Museummateriaal”; “Reglement vir
die Direkteur-Argivaris van die NG Kerk” en
“Reglement vir die hantering van registers”)
goedgekeur het.
2. Die Sinode besluit om Reglement 3 van die
NG Kerk in Suid-Afrika (Argief- en Museumreglement van die NG Kerk) in sy geheel met
hierdie nuwe vierledige reglement (Reglemente vir Argief en Bestuursinligtingsdienste
van die NG Kerk) te vervang.
3. Die Sinode beveel aan dat hierdie
Reglement in die Kerkorde, Bepalinge en
Reglemente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika van 2007 opgeneem
word, alhoewel dit reeds in die Algemene
Sinode se Kerkorde (met Reglemente) van
2007 opgeneem is.
4. Die Sinode wysig die woorde “die argief”
in die volgende Reglemente na “ABID”: Regl
6: 1.4.2 en Regl 6: 3.1.7.
7.1.4 Hiermee is A14 (Regskommissie) afgehandel.

7.2 Bylaag 1 – Wysiginge aan bepalinge
soos deur die Moderamen voorgestel
D1, Bylaag 1
T2, §2
7.2.1 Besluit 45 (T2, § 2 en D1, Bylaag 1)
[Goedgekeur]:
1. Voeg by Bep 33.1.1 Bep 33.1.1.1 wat lui:
Indien geen kerkraadslid, ouderling of diaken
beskikbaar is nie, kan ’n kerkraad een amptelike waarnemer van die gemeente op koste
van die sinode stuur. So ’n amptelike waarnemer het wel spreekreg, maar nie stemreg
nie.
2. Wysig Bep 33.3.1.1 om te lui: Die moderatuur van die Sinode bestaan uit die voorsitter (moderator), ondervoorsitter (assessor),
aktuarius, skriba en een addisionele lid wat
deur die Sinode verkies word (vgl regl 17:5.1).
Persone mag nie na twee termyne in dieselfde
hoedanigheid verkies word nie.
3. Wysig Bep 33.3.1.3 om te lui: Die PSD vir
Kommunikasie en die Saakgelastigde dien
adviserend in die Moderatuur.
4. Wysig Bep 33.4.1 om te lui:
33.4.1.1 die Moderatuur
33.4.1.2 een predikant en een ouderling/diaken
per ring;
33.4.1.3 die voorsitters van al die sinodale
kommissies;
33.4.1.4 al die PSD’s en die uitvoerende beampte van die vrouebediening wat in advi-
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serende
hoedanigheid
deel
van
die
Moderamen is;
33.4.1.5 die Moderamen kan tot 5 lede met
stemreg of op ’n ad hoc-basis adviserend
koöpteer.
5. Wysig Bep 33.4.2 om te lui: Die Moderamen
vergader ten minste een maal per jaar en die
kworum is meer as die helfte van die
stemgeregtigde lede.
6. Voeg die volgende Bep in by Bep 33.4.3
Wys die afgevaardigdes na die Algemene
Sinode aan (vgl Bep 35.1.2)
7. Skrap Bep 33.5. in sy geheel.
8. Wysig Bep 35.1 om te lui: die afvaardiging
na die Algemene Sinode (en ’n buitengewone
Algemene Sinode), saamgestel uit die lede van
die vergadering, bestaan uit twee komponente:
35.1.1 die Moderatuur en die voorsitters van
die kommissies van die Sinode wat ampshalwe afgevaardigdes is (Indien die voorsitter
nie ’n lid van die Sinode is nie, word ’n lid van
die betrokke sinodale kommissie wat die
Sinode bywoon, afgevaardig; Indien die
voorsitter nie beskikbaar is nie, word ’n
sekundus wat die Sinode bygewoon het, uit
die betrokke kommissie as afgevaardigde
aangewys);
35.1.2 ’n Balans van die afgevaardigdes (predikante en ouderlinge/diakens) wat op ringsvlak genomineer word en deur die moderamen
op so ’n wyse verkies word dat daar ten
minste een verteenwoordiger van elke ring na
die Algemene Sinode gaan.
9. Wysig Bep 35.2.2 om te lui: Die ringe konstitueer
tydens
die
sinodesitting
en:
35.2.2.1 nomineer een predikant en een ouderling/diaken met twee sekundi as afgevaardigde
na die Algemene Sinode;
35.2.2.2 verkies een predikant en een
ouderling/diaken/lidmaat (verkieslik nie-predikante) met sekundi as verteenwoordigers op
die Moderamen;
35.2.2.3 verkies predikante, ouderlinge/diakens/lidmate vir kommissies wat ringsgewys
saamgestel
word
(vgl
Bep
35.4.2.2);
35.2.2.4 nomineer predikante, ouderlinge/
diakens/lidmate vir sinodale kommissies wat
deur die kommissie vir kommissies saamgestel word.
10. Skrap Bep 35.2.3.
7.2.2 Hiermee is D1 (Voorlegging
Moderamen) afgehandel.

van

die

8. VOORLEGGING VAN DIE TYDELIKE
KOMMISSIE VIR PERMANENTE
KOMMISSIES
T3

H34

8.1 Monty Sahd kry geleentheid om enkele
inleidende opmerkings te maak.
8.2 Besluit 46 [Goedgekeur]:
Die Sinode keur T3 (Eerste verslag van die
Tydelike Kommissie vir Permanente Kommissies) in sy geheel goed:
1. SINODALE KOMMISSIES MET
RINGSVERTEENWOORDIGERS
1.1 Diens van Barmhartigheid (SKDB)
1.1.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: CJ Briers, AP van Zyl
Bellville: SA Esterhuizen, GWS van Rooyen
Brackenfell: HF Prins, CJ Mocke
Caledon: WJ Kotze, JF Kriel
Calvinia: NF van der Merwe, DC Esterhuyse
Clanwilliam: D van Zyl, W Lambrechts
Durbanville: AA Verster, PG Scholtz
George: JA Louw, JS van der Walt
Goodwood: JS Wepener, AT Reyneke
Kaapstad: HL Scott, F Truter
Knysna: WB Smit, GF Volschenk
Koeberg: JG van der Vyfer, T van R Hay
Kuilsrivier: WJ Cilliers, CI Barnardo
Mosselbaai: DH de Wet, RF Knobel
Namakwaland: S McCarthy, PFC Pieterse
Oudtshoorn: GD van Schalkwyk, WA Smit
Paarl: CP van Wyk, JD Thom
Parow: SJ Bredenhann, JJ van der Merwe
Piketberg: AJ Jacobs, M Weyers
Riversdal: HJ Vermeulen, AC Goosen
Somerset-Wes: DF Möller, GP Stoffberg
Stellenbosch: TJ Botha, W van der Merwe
Swartland: IF Jacobs, NL le Roux
Swellendam: C van Rensburg, WC Liebenberg
Tulbagh: AJ Crous, BJ Verster
Vredenburg: WJ Greeff, A Loubser*
Worcester: JN Ungerer, JH Oberholzer
Wynberg: JJU Henn, RNJ van der Westhuizen
1.1.2 Deskundige lid: Word deur die kommissie
aangewys.
1.1.3 Vrouelidmate: Anél Genis*
1.1.4 Diakens: Word deur die kommissie
aangewys.
1.1.5 Predikant in Sinodale Diens:
1.2 Getuienisaksie (KGA)
1.2.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: AP van Zyl, RP van der Merwe
Bellville: JPJ Els, AR Peasley
Brackenfell: PJ Carstens, HF Prins
Caledon: M de Kock, JFA Snyders
Calvinia: RC Thorne, C van der Merwe
Clanwilliam: JB Wessels, JJ Esterhuysen
Durbanville: J du Plessis, WP Malherbe
George: CFJ Meyer, NFS Mulder
Goodwood: AT Reyneke, FE Marais
Kaapstad: C Saayman, F Truter
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Knysna: CP du Plessis, GF Volschenk
Koeberg: A van der Westhuyzen, GA Meyer
Kuilsrivier: J de V Morkel, EV Blommaert
Mosselbaai: GM Pietersen, GJ Engelbrecht
Namakwaland: AH van Rooyen, E du Plessis*
Oudtshoorn: AR Orffer, JG Marais
Paarl: EC Orsmond, FW Bosman
Parow: FA Gerber, GvH Rauch
Piketberg: M Weyers, F Louw
Riversdal: F van Tonder, WJ Gouws
Somerset-Wes: AJ le Roux, JL Cilliers
Stellenbosch: J de W van Zyl, LC Cronjé
Swartland: JG Grobbelaar, JGL Steyn
Swellendam: KJ Pritchard, PJ Steyn
Tulbagh: AL O’Kennedy, BJ Verster
Vredenburg: JD de Kock, FDJ Basson
Worcester: L Smith, JGE Koelenberg
Wynberg: JU Theron, JJ van Zyl
1.2.2 Deskundige lede: Word deur die
kommissie aangewys.
1.2.3 Dosent van die Kweekskool: X Simon
1.2.4 Vrouelidmate: Cecile Perold en Riana
Vosloo (Nywerheid).
1.2.5 Predikant in Sinodale Diens: JG Botha
1.3 Gemeentebediening (SKG)
1.3.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: JWJ van Straaten, JF Basson
Bellville: JA Swarts, WA Venter
Brackenfell: GH Smit, A Roux
Caledon: JW de Wet, PJJ van Zyl
Calvinia: RC Thorne, C van der Merwe
Clanwilliam: AJ Verwey, NAL Viljoen
Durbanville: QE Heine, DM Viljoen
George: CJ Pretorius, CFJ Meyer
Goodwood: FE Marais, RJ du Plooy
Kaapstad: R Esterhuyse, JJ Smith
Knysna: GF Volschenk, JM Pretorius
Koeberg: PR Botha, BA Nadel
Kuilsrivier: JH Burger, JG du Plessis
Mosselbaai: GJ van Deventer, DH de Wet
Namakwaland: HV Burger, HAH van den Heever
Oudtshoorn: SW Kotzé, JS Classen
Paarl: DS Kriel, HH Biermann
Parow: FA Gerber, GvH Rauch
Piketberg: JD Smit, CM van der Merwe
Riversdal: GJ Beyers, F van Tonder
Somerset-Wes: JH van Niekerk, JDPP Ferreira
Stellenbosch: TJ Henn, RH Dick
Swartland: F Henn, FJ Human
Swellendam: JJ du Preez, HC van Wyk
Tulbagh: CG Eksteen, PJ Bester
Vredenburg: J Barnard, JN Kritzinger
Worcester: JH Hattingh, JJ Steyn
Wynberg: C Wepener, JU Theron
1.3.2 Deskundige lede: Word deur die
kommissie aangewys.
1.3.3 Vrouelidmate: E Esterhuizen en MC
Gerber.
1.3.4 Dosent van die Kweekskool: IA Nell
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1.3.5 Predikante in spesiale ampsdiens: JF
Marais
1.4 Jeug (SJK)
1.4.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: R Potgieter*, AP van Zyl
Bellville: T van den Berg, DW Olivier
Brackenfell: RG Janse van Vuuren, GH Smit
Caledon: DA du Toit, C Kemp
Calvinia: E Archer, FJ Rootman
Clanwilliam: PB Malherbe, D van Zyl
Durbanville: MS van Zyl, IE Heyns
George: JS van der Walt, N Gonzales*
Goodwood: R Steyn, SP Engelbrecht
Kaapstad: G de Wit, R Esterhuyse
Knysna: JH Botha, WB Smith
Koeberg: A Mattheus, AJ Carstens
Kuilsrivier: HJ du Pisanie, CI Barnardo
Mosselbaai: SW Louw, GJ Engelbrecht
Namakwaland: PFC Pieterse, E du Plessis*
Oudtshoorn: BS Griebenow, AJ Potgieter
Paarl: PH Barnard, C Botha
Parow: CF Britz, GS Olivier
Piketberg: D Pretorius, JD Smit
Riversdal: A Jordaan, JLF Taljaard
Somerset-Wes: C Smith, M Hulme
Stellenbosch: GL de Leeuw, LC Cronje
Swartland: JFW Claassen, L Büchner*
Swellendam: CC van der Merwe, N Weeber
Tulbagh: G Hanekom, AP Marais
Vredenburg: I Janse van Rensburg, L van der
Merwe*
Worcester: JJ Nieuwenhuizen, C Oberholster
Wynberg: M Barnard, VJ Louw
1.4.2 Predikant in Sinodale Diens: MH Loubser
1.4.3 Dosente: C Thesnaar
1.4.4 Verteenwoordigers
1.4.4.1 KiX: B Visser
1.4.4.2 Vrouelidmate: M Nothnagel
1.4.4.3 Kerklike Jeugwerkers: S van der Bergh
1.4.4.4 VCSV (adviserend):
1.4.5 Deskundige lede: Word deur die
kommissie aangewys.
1.5 Leer en Aktuele Sake (SKLAS)
1.5.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: FH Botha, CJ Briers
Bellville: RP Hough, LB Oosthuizen
Brackenfell: FJ Preiss, JE Germishuys
Caledon: SW van Wyk, LJP Janse van Vuuren
Calvinia: NF van der Merwe, DC Esterhuyse
Clanwilliam: M Vosloo, P Viviers
Durbanville: H van Niekerk, C Janse van
Rensburg
George: WJR Badenhorst, CG Erasmus
Goodwood: RJ du Plooy, CF le R Stodart
Kaapstad: GF Wessels, PJ Botes
Knysna: MX Coetzee, AF Louw
Koeberg: JC Mouton, HJ Swanepoel
Kuilsrivier: JH le Roux, JH Burger
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Mosselbaai: DJ Smit, JW Geldenhuys
Namakwaland: NJL Smit, HAH van den Heever
Oudtshoorn: W Matthee, JM Fourie
Paarl: AJC Erwee, DS Kriel
Parow: A van Eck, JJ van der Merwe
Piketberg: DP Wium, MR Goosen
Riversdal: WJ Gouws, JPN Heenop
Somerset-Wes: EE Meyer, IC Schutte
Stellenbosch: IJ van der Merwe, HL Fouché
Swartland: SJ Marais, BD Janse van Rensburg
Swellendam: JJ de Jager, C van Rensburg
Tulbagh: AP Marais, C Eksteen
Vredenburg: FDJ Basson, LA Appies
Worcester: JC Rossouw, JP Conradie
Wynberg: DT Nel, DU Batt
1.5.2 Deskundige lede: Prof E Mouton, prof H
Bosman, dr L Jonker, dr J Punt, dr C Jones en dr
MU Strauss.
1.5.3 Predikant in Sinodale Diens (Direkteur
Kommunikasie): BJ du Toit
1.5.4 Vrouelidmate: HJ Hugo*
1.6 Fondse (SFK)
1.6.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: HJ Duminy, CJ Briers
Bellville: CPR Cronje, PJ Kruger
Brackenfell: JW van Wyk, CC Klopper
Caledon: JJ Pretorius, M du P le Roux
Calvinia: E Archer, FJ Rootman
Clanwilliam: P Langeveldt, G Basson
Durbanville: CT Visagie, CJ Stander
George: JH Beyers, PJ Carstens
Goodwood: LR Kruger, JS Wepener
Kaapstad: FA Burger, P Zeeman
Knysna: AJ Burger, DM Fourie
Koeberg: BA Nadel, AF le Roux
Kuilsrivier: WJ Cilliers, JH le Roux
Mosselbaai: PC Louw, DJ Smit
Namakwaland: AJ Lintvelt, HJS Stone
Oudtshoorn: EL de Kock, J Fourie
Paarl: C Lotz, CP van Wyk
Parow: JIR van Niekerk, A van Eck
Piketberg: MR Goosen, JC van Schoor
Riversdal: MH le Roux, GJ Beyers
Somerset-Wes: JD Steyn, NJ Basson
Stellenbosch: MP Sahd, AH Minnaar
Swartland: NJ van As, GD Prinsloo
Swellendam: JF van Heerden, GO Muller
Tulbagh: WHB Muller, AP Marais
Vredenburg: MC Theron, F Koch
Worcester: JH van Loggerenberg, CA Cronjé
Wynberg: JH van Heerden, DU Batt
1.6.2 Saakgelastigde: FJ Cillié
1.6.3 Deskundige lede: CE Scholtz*, JWS
Jooste, EC Meyer en CG van Schalkwyk
1.7 Predikantebediening (SKP)
1.7.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: JF Basson, R Potgieter*
Bellville: FRL Coetzee, BJ du Plessis
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Brackenfell: CJ Mocke, HF Prins
Caledon: JW Burger, F Andrag-Meyer*
Calvinia: PJH Eloff, FJJ Brand
Clanwilliam: N du Plessis, C Koch
Durbanville: T Swart, CMV Wait
George: JH Beyers, CJ Pretorius
Goodwood: JA Groenewald, CF le R Stodart
Kaapstad: AR Olivier, PJA Steenkamp
Knysna: JM Pretorius, CP du Plessis
Koeberg: HJ Swanepoel, MW Falck
Kuilsrivier: JG du Plessis, J de V Morkel
Mosselbaai: A Kritzinger, RF Knobel
Namakwaland: E du Plessis*, S McCarthy
Oudtshoorn: CA Cronje, WA Smit
Paarl: CA van Staden, AJC Erwee
Parow: GS Olivier, AP van Eck
Piketberg: F Louw, MR Goosen
Riversdal: WJ Gouws
Somerset-Wes: JS Bruwer, AC van der Merwe
Stellenbosch: TJ Botha, M Britz*
Swartland: JNF O’Kennedy, GC Hattingh
Swellendam: N Weeber, JJ de Jager
Tulbagh: AL O’Kennedy, PJ Bester
Vredenburg: W de W van Velden, D Botha
Worcester: DB Douglas, SC Bester
Wynberg: RNJ van der Westhuizen, JH van
Heerden
1.7.2 Predikant in Sinodale Diens: PM Goosen
1.8 Vrouelidmate (SKV)
1.8.1 Voorsitter: Antoinette Muller
1.8.2 Ondervoorsitter: Ilsa van Schalkwyk
1.8.3 Koördineerder: Madelein Gerber
1.8.4 Ringsverteenwoordigers:
Beaufort-Wes: Christel Botes
Bellville: Rayline Coetzee
Brackenfell: Anél Genis
Caledon: Amanda Kruger-Van Deventer
Calvinia: Karien van Schalkwyk
Clanwilliam: Riana Vosloo
Durbanville: Ilsé Fritz
George: Margie Nothnagel
Goodwood: Danita Faasen
Kaapstad: Emerentia Esterhuyse
Knysna: Mona Fourie
Koeberg: Vakant
Kuilsrivier: Riëtte Morkel
Mosselbaai: Vakant
Namakwaland: Vakant
Oudtshoorn: Dyna Potgieter
Paarl en Stellenbosch: Sterna Hugo
Parow: Elsabé Scott
Piketberg: Gerda Kriel
Riversdal: Rose Groenewald
Somerset-Wes: Cecile Perold
Swartland: Vakant
Swellendam: Hilde Liebenberg
Tulbagh: Mona Marais
Vredenburg: Liesl Myburg
Worcester: Jowina van Loggerenberg
Wynberg: Wilma van der Westhuizen
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2. ANDER KOMMISSIES
2.1 Kuratorium van die Kweekskool
Primariuslede: Moderator van die Sinode,
Aktuarius van die Sinode, Saakgelastigde, PSD:
Teologiese Opleiding, CW Burger, MP Sahd, M
Britz*, HAH van den Heever, HJB Combrink, AR
Olivier, Voorsitter van die NGK Dosenteraad en
Verteenwoordigers van ander Sinodes.
Sekunduslede: MU Strauss, FDJ Basson, H
Steyn en PJ van der Walt.
2.1.1 Eksamenkommissie (word deur die
Kuratorium aangewys).
2.1.2 Kieskollege: Lede van Kuratorium, Lede
van Moderatuur, Lede van die Eksamenkommissie, MH le Roux, GF Volschenk, JF Basson, H
van Wyk en CF le R Stodart.
2.1.3 Begeleidingskommissie (word deur die
Kuratorium aangewys)
2.2 Kommissie van Orde
Die Moderatuur tree op as Kommissie van Orde
met reg van koöpsie.
2.3 Sinodale Regskommissie
2.3.1 Primariuslede: PJ Botes, GJ van
Jaarsveld, CJ Stander, QE Heine, MS Janse van
Rensburg, GD Prinsloo en GM Theron*.
Sekunduslede: HAH van den Heever, GE
Basson, CA Cronje, GJ Beyers, HC Burger, CF le
R Stodart, A Louw, CC Nel en BA Nadel.
2.3.2 Aktuarius: JP Theron
2.3.3 Kerkregdosente: P Coertzen en RR
Vosloo.
2.3.4 Deskundige Lid: Word deur die kommissie
aangewys.
2.4 Sinodale Appèlliggaam
2.4.1 Die Sinodale Regskommissie
2.4.2 Primariuslede: GJ Beyers, CA Cronjé, HC
Burger, GE Basson en HAH van den Heever.
Sekunduslede: CC Nel, JA Groenewald, A Louw,
AJ Erwee en BA Nadel.
2.5 Sinodale Kommissie vir Kommunikasie
2.5.1 Primariuslede
PJ Bester, JA Burger, AJ Potgieter, IJ van der
Merwe en E Wiesner*.
Sekunduslede: MC Barnard, HJ Duminy, C
Janse van Rensburg, J Myburgh, M Nel* en GF
Wessels.
2.5.2 PSD Direkteur Kommunikasie: BJ du Toit
2.5.3 Gekoöpteerde deskundige: AR Olivier
2.6 SKABID
2.6.1 Direkteur-Argivaris: CJJ Froneman
2.6.2 Saakgelastigde: FJ Cillié
2.6.3 NGK of VGK dosent van die Fakulteit
Teologie: RR Vosloo.
2.6.4 Drie addisionele lede: P Coertzen, AH
Minnaar en AR Olivier.
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2.7 SKA
2.7.1 Ses lede van SKABID.
2.7.2 Een verteenwoordiger elk van die Sinodes
van Noord-Kaapland en Oos-Kaapland
2.7.3 Twee verteenwoordigers van die VGK
(Kaapland), waarvan een verkieslik die Saakgelastigde van VGK-Kaapland moet wees.
2.8 SKDB: Direkteure vir die Instituut vir
Dowes
Ds JC Rossouw, mnr JF Jacobs, ds SC Bester,
mnr BW Lategan, ds SW Viljoen, dr FK Krige en
mnr G Stenekamp.
2.9 Kommissie vir VBO
2.9.1 Primariuslede: JG Marais, JJE Koornhof,
PJ Bester, FDJ Basson, MU Strauss, AL Compaan, JG le Roux, C Janse van Rensburg, HAH
van den Heever, A Louw en F Andrag-Meyer*.
Sekunduslede: FJ Preiss, T Swart, GJ van
Deventer, D Bester en GJ Beyers.
12.2 Predikant in Sinodale Diens: CW Burger
12.3 Deskundige lede: AH Minnaar, IA Nell en
BL Frick*
2.10 Diensverhoudinge (SKD)
Word saamgestel deur sinodale kommissies wat
amptenare in diens het.
3. VERTEENWOORDIGERS
3.1 Hugenote Kollegeraad
Die Hugenote Kollege is ’n werksaamheid van die
Algemene Sinode wie se verteenwoordigers op
die Kollegeraad dien.
Die eienaar van die
geboue, die NG Kerk in Suid-Afrika, het een
verteenwoordiger op die Kollegeraad: SJ Marais
3.2 Verenigende Gereformeerde Kerk se
Kuratorium
CW Burger (Primarius) en MP Sahd (Sekundus).
3.3 Teologiese Fakulteit, Pretoria
3.3.1 Kuratorium en Kieskollege: MP Sahd.
3.3.2 Eksamenkommissie: MP Sahd (Primarius)
en AR Olivier (Sekundus).
3.4 Teologiese Fakulteit, OVS
3.4.1 Kuratorium, Eksamenkommissie en
Kieskollege: MU Strauss (Primarius) en AL
Compaan (Sekundus).
3.5 Bybelgenootskap van Suid-Afrika
MS Janse van Rensburg (Primarius) en
C Saayman (Sekundus).
4. VERTEENWOORDIGERS OP DIE
MODERAMEN
4.1 Predikante (Primarius/Sekundus)
Beaufort: JF Basson, AP van Zyl
Bellville: JH Nieder-Heitman, FRL Coetzee
Brackenfell: CC Klopper, CH Smit
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Caledon: JW de Wet, JH Hougaard
Calvinia: RC Thorne, E Archer
Clanwilliam: GE Basson, C Koch
Durbanville: H van Niekerk, T Swart
George: JH Beyers, CFJ Meyer
Goodwood: RJ du Plooy, RL Kruger
Kaapstad: PJ Botes, AR Olivier
Knysna: GF Volschenk, CP du Plessis
Koeberg: MU Strauss, BA Nadel
Kuilsrivier: JH le Roux, WJ Cilliers
Mosselbaai: PJ Roodt, DJ Smit
Namakwaland: HAH van den Heever, HV Burger
Oudtshoorn: W Smit, J Marais
Paarl: HH Biermann, CP van Wyk
Parow: SJ Bredenhann, FA Gerber
Piketberg: DP Wium, JD Smit
Riversdal: MH le Roux, JPN Heenop
Somerset-Wes: JG le Roux, IC Schutte
Stellenbosch: IJ van der Merwe, W van der
Merwe
Swartland: JNF O’Kennedy, NJ van As
Swellendam: AJ Zietsman, C van Rensburg
Tulbagh: PJ Bester, WHB Muller
Vredenburg: FDJ Basson, JN Kritzinger
Worcester: JJ Steyn, JN Ungerer
Wynberg: RNJ van der Westhuizen, DT Nel
4.2 Kerkraads- of Gemeentelede
(Primarius/Sekundus)
Beaufort: DJ Rossouw, HV Victor
Bellville: SF Foot*, PJ Kruger
Brackenfell: JS Maree, E de Villiers*
Caledon: L Mostert*, GP Helsdingen
Calvinia: C van der Merwe, FJ Rootman
Clanwilliam: AR van der Spuy, MN de Kock
Durbanville: CE Scholtz*, MJJ Slabbert
George: CG Erasmus, PH McDonald
Goodwood: BJ de Klerk, OJ Britz
Kaapstad: L Serfontein, FP Kitshoff
Knysna: NL Rossouw*, S van Wyk*
Koeberg: BA Möller*, JS van Niekerk
Kuilsrivier: WF Rossouw, ML Langenhoven*
Mosselbaai: JH Visser*, CJS Botha
Namakwaland: HJS Stone, CM Bosman*
Oudtshoorn: RvR Barry, JLD Coetzee
Paarl: FW Bosman, MJDK van Vuuren
Parow: HJ Heyman, PAT Cloete
Piketberg: EHO de Villiers, J Theron
Riversdal: M Joubert*, GL Hartman
Somerset-Wes: PE Lotz, E Viljoen
Stellenbosch: M van der Merwe*, GPC de Vries
Swartland: BE Horne*, D Spamer
Swellendam: P de Wet, WS Herbert
Tulbagh: AR van der Merwe*, SM van der
Merwe*
Vredenburg: FW Bruwer, JC Kotzé
Worcester: DJ Greeff, PJ Botes
Wynberg: H van Huyssteen, A Kline*
4.3 Vrouelidmaat: Antoinette Muller
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5. AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE
SINODE
5.1 Moderatuur:
Moderator, Assessor, Aktuarius, Skriba,
Addisionele lid,
5.2 Predikante (Primarius/Sekundus):
Beaufort: AP van Zyl
Bellville: FRL Coetzee, JJ Botha
Brackenfell: RG Janse van Vuuren, CJ Mocke
Caledon: CC Nel, JW de Wet
Calvinia: RC Thorne, E Archer
Clanwilliam: M Vosloo, AJ Verwey
Durbanville: H van Niekerk, T Swart
George: JH Beyers, CFJ Meyer
Goodwood: AT Reyneke, FE Marais
Kaapstad: C Saayman, R Esterhuyse
Knysna: JC Landman, A Louw
Koeberg: MU Strauss, GP Kellermann
Kuilsrivier: JH Le Roux, WJ Cilliers
Mosselbaai: PJ Roodt, DJ Smit
Namakwaland: NJL Smit, AJ Lintvelt
Oudtshoorn: S Kotzé, G van Schalkwyk
Paarl: PJ van der Walt, HH Biermann
Parow: GvH Rauch, G Olivier
Piketberg: JD smit, DP Wium
Riversdal: MH le Roux, A Jordaan
Somerset-Wes: JG le Roux, IC Schutte
Stellenbosch: CW Burger, IJ van der Merwe
Swartland: NJ van As, GD Prinsloo
Swellendam: HC van wyk, GO Muller
Tulbagh: AP Marais, G Hanekom
Vredenburg: J Barnard, JD de Kock
Worcester: CA Cronjé, JN Ungerer
Wynberg: RNJ van der Westhuizen, Danie Nel
5.3 Kerkraadslede (Primarius/Sekundus):
Beaufort: RP van der Merwe
Bellville: SF Foot, PJ Kruger
Brackenfell: JJ Duvenhage, MJ de Goede
Caledon: LH Joubert*, DE Roux*
Calvinia: C van der Merwe, FJ Rootman
Clanwilliam: D Smit, PAM van wyk
Durbanville: CE Scholtz*, M Slabbert
George: BR Robertson, PH McDonald
Goodwood: HAD Pienaar, D van Deventer
Kaapstad: P Zeeman, A Wileman*
Knysna: HN Dreyer, SI van Niekerk
Koeberg: G Boonstra, BA Möller*
Kuilsrivier: D Jordaan*, Steven Swart
Mosselbaai: JH Visser, CJS Botha
Namakwaland: FPA Schreuder, J van Dyk
Oudtshoorn: R Barry, A Wolhuter
Paarl: FW Bosman, MJDK van Vuuren
Parow: JH Heyman, JA Louw
Piketberg: H de Villiers, J Theron
Riversdal: JM Jackson, GL Hartman
Somerset-wes: MS Steyn*, E Sieberhagen*
Stellenbosch: D Carinus, GPC de Vries
Swartland: BE Horne*, D Spamer
Swellendam: GM Theron*, A Badenhorst
Tulbagh: AJ van der Merwe, JC Furniss*
Vredenburg: I Janse van Rensburg, JPG Smit
Worcester: JL Veldsman, ML du Preez
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Wynberg: K Oberholzer, L Erasmus*
5.4 Voorsitters van Kommissies:
Die voorsitters van die sinodale kommissies is
tydens die kommissies se konstitueringsvergaderings van Donderdagaand 18 Oktober
aangewys.
SKABID: Ds AH Minnaar
SKDB: Ds SA Esterhuizen
SKD: Dr AR Olivier
SFK: Ds CT Visagie
SJK: Ds MS van Zyl
SKG: Ds QE Heine
KGA: Dr EC Orsmond
Kommunikasie: Dr IJ van der Merwe
SKLAS: Dr GF Wessels
SKP: Dr JW Burger
SRK: Ds PJ Botes
VBO: Dr MU Strauss
Vrouelidmate: Mev Antoinette Muller
6. RAAD VIR GOKS (Gemeente-ontwikkeling)
6.1 NG Kerk-lede vir GOKS-Raad
Primariuslede: PR Botha, AR Peasley, AJ le
Roux, DS Kriel en JGE Koegelenberg.
Sekunduslede: AL Compaan, MR Brink en JS
Engelbrecht.
6.2 Deskundige lede
R van Velden, C Wepener en AR Hanekom.

9. VOORLEGGING VAN DIE
TAAKSPAN VIR SINODALE
STRUKTUURONTWIKKELING
A15, §1 – 5, p241-242
9.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Taakspan vir Sinodale Struktuurontwikkeling
[A15, p241-242] in behandeling.
9.2 Michiel Strauss gee ’n kort inleiding oor die
sinodale struktuurontwikkeling.
9.3 Besluit 47 (p242, §5) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem kennis van die voorlegging
van die Taakspan vir Sinodale Struktuurontwikkeling.
9.4 Hiermee is A15 [Taakspan vir Sinodale Struktuurontwikkeling] afgehandel.

10. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
PREDIKANTEBEDIENING (SKP)
A13, p231-233, §1 – 6.3
A13, p233, Bylaag 1
A13, p234, Bylaag 2
10.1 Jannie le Roux kry geleentheid om enkele
inleidende opmerkings te maak oor die
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voorlegging van die Sinodale Kommissie vir
Predikantebediening.
10.2 Besluit 48 (p233, §6.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode beveel aan dat elke predikant in lyn
met VBO ’n retraite per jaar moet bywoon.
10.3 Besluit 49 (p233, §6.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit dat in elke gemeente ’n Versorgingskommissie/groep aangewys moet
word wat spesifiek sal let op die versorging en
ontwikkeling van die predikant.
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11.2 Antoinette Muller gee ’n kort inleiding oor die
Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate se voorlegging en navorsing.
11.3 Annelise Wiid sing ’n lied oor die vrou.
11.4 Die aanbevelings staan oor.
Die tweede konsep van die beoogde verbintenis word voorgelees. Finale insette van die
afgevaardigdes word gevra.

10.4 Besluit 50 (p233, §6.3) [Goedgekeur]:
Die Sinode wysig die naam van Sinodale Kommissie vir Predikantebediening na Sinodale
Kommissie vir Predikantebegeleiding en bring
die nodige veranderings in die Bepalinge en
Reglemente aan.

Monty Sahd doen enkele aankondigings. Hy
tref reëlings oor waar die verskillende
kommissies bymekaarkom.

10.5 Hiermee is A13 [Sinodale Kommissie vir
Predikantebediening] afgehandel.

Hy verwelkom Franziska Andrag-Meyer by die
moderatuurstafel.

11. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
VROUELIDMATE
A16, p243-244, §1-5
A16, Bylaag 1, p245-254
11.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate [A16,
p243-254] in behandeling.

Die spiritualiteitspan onder leiding van Theuns
Botha lei die vergadering in die dagsluiting.
Die vergadering verdaag om 21:00.
Die nuut aangewese kommissies vergader
van 21:00 tot 21:30 met die oog op die
aanwys van voorsitters en dagbesture.

VYFDE SITTINGSDAG
Vrydag 19 Oktober 2007 – Verbintenis

1. DAGOPENING
1.1 Die vergadering begin om 08:00 – onder
leiding van Marié Britz – met die dagopening.
Elsje Diener steek die Christuskers aan. Die
Skrifgedeelte is weer 2 Korintiërs 4, en die
afgevaardigdes word gevra om die vraag te beantwoord: “Watter teks in 2 Korintiërs 4 het jou
hierdie week die meeste aangespreek?” En
verder: “Hoe gaan jy anders hier weg as wat jy
hier aangekom het?” Die Sinode sing ’n toewydingslied en daarna doen Marié ’n gebed.
1.2 Die Voorsitter tref enkele reëlings oor die verloop van die oggend se program.
1.3 Met verwysing na die beskrywingspunt van
Stilbaai verseker hy die Sinode dat die saak wat
hulle op die tafel geplaas het, in die jaar beslis
aandag sal kry.

2. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS
VAN BARMHARTIGHEID
A3, p31-39, §1 – 9.7.4
A3, Bylaag 1, p40-41
A3, Bylaag 1, p42
A3, Bylaag 2, p44-45
A3, Bylaag 3, p46-47
Daar was per abuis twee bylaes wat albei as
Bylaag 1 genommer is.
2.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartigheid (A3, p31-47) in behandeling.

2.2 Armand Crous kry geleentheid om enkele
opmerkings oor die voorlegging te maak.
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2.3 Besluit 51 (p38, §9.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem kennis van die Armoedevraagstuk [Agenda 2007, p31] waarmee die
SKDB besig is en moedig gemeentes aan om
betrokke te raak by programme en inisiatiewe
om dié vraagstuk aan te spreek.
2.4 Besluit 52 (p38, §9.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met groot dankbaarheid
kennis van die onbaatsugtige diens wat ds
Willie van der Merwe as Predikant in Sinodale
Diens (PSD), Besturende Direkteur van die
GHBM en Hoof Uitvoerende Beampte van
BADISA gelewer het en bid hom die seën van
die Here toe met sy nuwe pos by die Algemene
Sinode.
2.5 Besluit 53 (p38, §9.3) [Goedgekeur]:
Die Sinode word versoek om dringend aandag
te gee aan die behoefte aan ’n PSD vir die
SKDB en gee opdrag aan die Moderamen om
die betrokke proses so spoedig moontlik af te
handel.
2.6 Besluit 54 (p38, §9.4) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met groot dank kennis van
die aanstelling van ds Averell Rust as Hoof
Uitvoerende Beampte van BADISA en bid hom
die seën van die Here toe met sy groot taak.
2.7 Besluit 55 (p38, §9.5) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met dank kennis van die besondere diens wat BADISA vir die twee kerke
lewer en moedig gemeentes aan om die werksaamhede van BADISA daadwerklik te ondersteun en uit te bou.
2.8 Besluit 56 (p38, §9.6) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem kennis van die Memorandum
van Ooreenkoms, soos aangeheg as Bylaag 1,
wat gesluit is tussen die twee kerke en waarin
ooreengekom is om ’n gekombineerde kommissie te vorm met die naam: die Gekombineerde Kommissie vir Diakonaat (GKD).
2.9 Besluit 57 (p39, §9.7) [Goedgekeur]:
Die Sinode:
1. neem kennis van die omvorming van die
Hospitaalpastoraat en die totstandkoming van
die Sentrum vir Klinies-Pastorale Dienste;
2. versoek gemeentes om dit onder die
aandag van hul lidmate te bring dat hulle by
toelating tot ’n hospitaal sal toesien dat hul
kerkverband wel aangeteken word;
3. moedig predikante en kerkrade aan om lidmate met groot vrymoedigheid na die Sentrum
vir Klinies-Pastorale Dienste te verwys en
4. neem met groot dankbaarheid kennis van
die uitstekende diens wat dr Pierre Goosen as
hospitaalleraar vir byna 25 jaar in onderskeidelik die Kaapse Skiereiland en George gelewer het en wens hom in sy nuwe hoedanigheid as Predikant in Sinodale Diens (SKP) die
seën van die Here toe.
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ORDEMOSIE
Francois Wessels bring ’n ordevoorstel dat die
volgende amendemente sonder verdere
bespreking hanteer word. Dit word so
goedgekeur.
2.10 Besluit 58 (Mosie 17) [Goedgekeur]:
Die Sinode het bewus geword van die kritieke
situasie van die maatskaplike werkers en
ander werkers binne die welsynsektor, veral
met betrekking tot (a) die Retensiebeleid/strategie van die Staat ten opsigte van maatskaplike werkers en die implikasies wat dit
inhou vir die kerk se maatskaplike diensorganisasie, BADISA, gemeentelike maatskaplikediensprogrammme en ander nie-regeringsorganisasies (NRO’s) en (b) die dispariteit in
salaris van veral die maatskaplike werkers van
die Staat teenoor dié van die nie-regeringsorganisasies, wat ’n negatiewe impak het op
die dienslewering en vakatures laat wat moeilik gevul word.
1. Die Sinode besluit om die aangeleentheid te
verwys na die SKDB/BADISA en die kantoor
van die Parlementêre Lessenaar om ’n strategie te beplan om te verseker dat die dringendheid van hierdie aangeleentheid onder die
aandag van die Departement van Maatskaplike
Ontwikkeling en ander regeringsdepartemente
gebring word.
2. Die Sinode besluit om, in die lig van bogenoemde, die moontlikheid van finansiële
ondersteuning aan maatskaplike werkers te
verwys na die SFK.
2.11 Besluit 59 (Mosie 18) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit om die kwessie van toelaes
wat ontvang word (bv. Kindertoelaes) en die
uitwerking wat dit mag hê op die werketiek en
menswaardigheid van die ontvangers, te verwys na die SKLAS en SKDB/BADISA om ’n
studie hieromtrent te doen en voorstelle in
hierdie verband te maak.
2.12 Besluit 60 (Mosie 19) [Goedgekeur]:
Die Sinode betreur die invloed van dwelms
(veral “Tik” onder jongmense) en drankmisbruik, as gevolg van die vryelike beskikbaarheid daarvan (byvoorbeeld in smokkelhuise,
wettig of onwettig), op ons gemeenskappe en
besluit om:
1. die SKDB/BADISA te versoek om, aan die
hand van die Model van Dienslewering (BADISA), ’n strategie te ontwikkel om te verseker
dat hierdie problematiek meer effektief teengewerk word;
2. aan die hand van hierdie strategie gemeentes te begelei om op plaaslike vlak saam
met maatskaplikediensprogramme, die polisie
en ander forums die probleem teen te werk.
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2.13 Die sinodale direksielede vir die Instituut vir
Dowes is reeds met Besluit 46 (H36, §2.8)
goedgekeur.
2.14 Hiermee is A3 [Diens van Barmhartigheid]
afgehandel.
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5.3 SA Formule (Bylaag 1, p61)
5.3.1 Besluit 63 (p60, §6.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem kennis van die aangepaste
SA Formule, soos deur die SFK en Moderamen
goedgekeur.

5.4 Begrotings (Bylaag 2, p65-66)
VERSKONING
MJ Odendal en DB Hauptfleisch (WellingtonOos) en Roy Thorne (Calvinia) begrafnis.

3. LAATSTUK: SINODALE KOMMISSIE
DIENS VAN BARMHARTIGHEID
D2
3.1 Besluit 61 (D2, §9.7.5) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met groot dankbaarheid
kennis van die uitstekende diens wat dr Kobus
Anthonissen as hospitaalleraar vir byna 32
jaar in die Kaapse Skiereiland, tot met sy aftrede in 2005, gelewer het.
3.2 Besluit 62 (D2, §9.8) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem kennis en keur dit goed dat:
1. die naam van die SKDB Mediese Skema
gewysig word na BADISA Mediese Skema.
2. die volle administrasie van hierdie Mediese
Skema oorgedra word aan BADISA, met
ingang 1 Januarie 2008.
3.3 Hiermee is D2 [Laatstuk: Kommissie vir Diens
van Barmhartigheid] afgehandel.

4. LAATSTUK 2: SINODALE
KOMMISSIE DIENS VAN
BARMHARTIGHEID
D4
4.1 Die vergadering neem kennis dat Laatstuk D4
as ’n paragraaf 4.6 op bladsy 36 in A3 (Diens van
Barmhartigheid se voorlegging) ingevoeg moet
word.
4.2 Hiermee is D4 [Laatstuk 2: Kommissie vir
Diens van Barmhartigheid] afgehandel.

5. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE FONDSEKOMMISSIE
A5, §1 – 6.5, p 54-60
Bylaes 1 – 5, p61-77
5.1 Die vergadering neem die voorlegging van
die Sinodale Fondsekommissie (A5, p54-77) in
behandeling.
5.2 Francois Cillié kry geleentheid om ’n paar
inleidende opmerkings oor die voorlegging aan
die Sinode te maak. Ds Callie Visagie stel daarna
die aanbevelings.

5.4.1 Besluit 64 (p60, §6.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die begroting, soos deur die
SFK en Moderamen [Agenda 2007, p66] bepaal, goed.

5.5 Sinodale- en Spesiale Kollektes
(Bylaag 5, p72-77)
5.5.1 Aanbeveling 6.3, p60 [Laat vaar ten
gunste van Besluit 65]:
Die Sinode keur die Verslag oor Sinodale- en
Spesiale Kollektes goed, met inagneming van
Besluite 65 en 66 hier bo.
5.5.2 Besluit 65 (Amendement 24) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek die SFK om verder te
besin oor die indeling van Sinodale- en Spesiale Kollektes. Die SFK word versoek om
deeglik oorleg te pleeg met alle betrokkenes,
veral met betrekking tot geskiedkundige ooreenkomste en aan die Moderamen verslag te
doen voor implementering. Vir die jaar 2008
word die reëlings, soos deur die SFK met die
gemeentes gekommunikeer, gehandhaaf.
5.5.3 Besluit 66 (Amendement 33) [Goedgekeur]:
Die volgende besluit word bygevoeg by die besluit oor kollektes (by H31 4.4.2.1.3 as c & d):
Die Sinode besluit om die kollektes vir “Instituut vir Dowes” en “Bediening aan die Dowes”
as Sinodale Kollektes te behou.

5.6 Honoraria
5.6.1 Besluit 67 (p60, §6.4.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit om ’n jaarlikse honorarium
van R20 000 in totaal aan die vyf verkose lede
van die Moderatuur toe te staan.
5.6.2 Besluit 68 (p60, §6.4.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit om ’n eenmalige honorarium van R1 000 elk aan die Moderator en
Assistent-Skriba tydens die Sinode vergadering, te gee. Aan die ander verkose lede van
die Moderatuur en lede van die Sinodale
Reëlings-taakspan word ook R1 000 elk gegee
as honorarium.
5.6.3 Besluit 69 (p60, §6.4.3) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit dat ’n honorarium van R500
(plus 6% volgens VPIX vir die jare tussen
Sinodevergaderings) vir die jaar 2007/8 aan
Ringskribas toegestaan word, in gevalle waar
die Ringskriba nie reeds deur die betrokke
Ring vergoed word nie.
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5.7 Reiskoste
5.7.1 Die aanbeveling oor reiskoste is reeds op
die eerste sittingsdag afgehandel (Sien Besluit 4,
H7, §5.1.2).

NOTULE

taakgroep wat gesamentlike Huweliksvoorbereiding organiseer; taakgroep vir Bybelskool in die ring, ens.)
9. Skrap 9.3 van die reglement.

6. Eerste Voorlegging van die Tydelike
Regskommissie (Vervolg)
T2

6.3.2 Besluit 71 [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die nuwe Reglement vir die
SKG (Bylaag 2 van die SKG-verslag, A6, p103104), soos gewysig in Besluit 70 hier bo, goed.
[Besluit 70 se goedgekeurde wysiginge is hier
aangebring]:

6.1 Die Sinode neem die voorlegging van die
Tydelike Regskommissie (T2) in behandeling.

Reglement vir die Sinodale Kommissie vir
Gemeentebediening (SKG)

5.8 Hiermee is A5 [Fondse] afgehandel.

6.2 Hannes Theron kry geleentheid om enkele
verdere opmerkings oor die voorlegging te maak.
6.3 Voorgestelde Reglement vir die
Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening (SKG), p103 (T2, §3)
6.3.1 Besluit 70 (T2, §3) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die volgende wysigings aan
die nuwe Reglement vir die SKG (Bylaag 2 van
die SKG-verslag, A6, p103-104), goed:
1. Verander 2.1 van die Reglement om te lees:
Die SKG is die kommissie van die Sinode wat
spesifiek op gemeentebediening gerig is, ten
einde gemeentes op te bou tot vervulling van
hulle dienswerk in die wêreld. Dit is ’n kommissie wat hom spesifiek rig om gemeentes te
ondersteun (KO Art 52.1).
2. Verander 2.2 van die Reglement om te lees:
Die SKG is die kommissie van die Sinode wat
hom deur gespesialiseerde gemeentebediening rig tot kerkver-vreemdes wat formeel nog
lidmate is ten einde hulle daadwerklik te bereik
en hulle tot gemeenskap met Christus te bring
(KO Art 52.2).
3. Verander 4.6 van die Reglement om te lees:
die kommissie implementeer haar opdrag in
noue samewerking met die Sentrum vir Gemeentebediening (Communitas).
4. Verander 7.5 van die Reglement om te lees:
vervul sy/haar taak in die nouste samewerking
met die Sentrum vir Gemeentebediening
(Communitas), maar onder toesig en leiding
van die SKG.
5. Verander 8.1 van die Reglement om te lees:
Een verteenwoordiger (met sekundus) uit elke
ring van die Sinode van die NG Kerk in SA
(Sinode van Wes- en Suid-Kaapland)
6. Verander 8.2 van die Reglement om te lees:
die PSD’s vir Gemeentebediening.
7. Verander 8.6 van die Reglement om te lees:
die dagbestuur van die SKG word saamgestel
uit die voorsitter, onder-voorsitter en die
PSD’s vir Gemeentebediening.
8. Verander 9.2 van die Reglement om te lees:
Die ring kan na goeddunke subkommissies
benoem om die verskillende werksaamhede
van die RKG te behartig (soos byvoorbeeld ’n

1. Naam
Die Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening,
hierna die SKG genoem.

2. Algemene Taakomskrywing
2.1 Die SKG is die kommissie van die Sinode wat
spesifiek op gemeentebediening gerig is, ten
einde gemeentes op te bou tot vervulling van hulle
dienswerk in die wêreld. Dit is ’n kommissie wat
hom spesifiek rig om gemeentes te ondersteun
(KO Art 52.1).
2.2 Die SKG is die kommissie van die Sinode wat
hom deur gespesialiseerde gemeentebediening
rig tot kerkver-vreemdes wat formeel nog lidmate
is ten einde hulle daadwerklik te bereik en hulle
tot gemeenskap met Christus te bring (KO Art
52.2).

3. Uitgangspunte
3.1 Die kerk
Die vertrekpunt is die belydenis dat die kerk ’n
heilige vergadering van gelowiges in Christus is,
wat hul hele saligheid in Jesus Christus verwag
en gewas is deur sy bloed, geheilig en verseël
deur die Heilige Gees.
3.2 Christus die groot ampsdraer
Jesus Christus is die Hoof van die gemeente. As
Gesalfde is Hy ons hoogste Profeet, ons enigste
Hoëpriester en ewige Koning. Alle gelowiges het
die roeping om as verbondsvolk volgens die
opdrag en voorbeeld van Christus en met die
toerusting van die Heilige Gees, God te dien in die
amp van die gelowige as profeet, priester en
koning.
3.3 Die gemeente: almal geroepenes
Die gemeente as liefdesgemeenskap is geroepe
om koninkryksdiens te verrig. Daarom vind die
ampsvervulling van die gelowige in verbondenheid aan die gemeente plaas. As verbondsvolk het die hele gemeente ’n verantwoordelikheid
teenoor mekaar en teenoor almal wat vervreemd
van of buite die verbond is.
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3.4 Die ampte van leraar, ouderling en diaken en
hulle verhouding tot die amp van die gelowige.
Die besondere ampte van leraar, ouderling en
diaken het die opdrag om die gelowiges toe te rus
en te aktiveer ten einde hulle dienswerk kragtens
die Bybelse opdrag na te kom.
3.5 Gemeentebediening as profetiese, priesterlike en koninklike diens.
Die profetiese, priesterlike en koninklike roeping
behoort tot die wese van gemeentebediening en
kan nooit los van mekaar vervul word nie.
3.6 Intensiewe gemeentebediening na binne
Saam met die normale gemeentebediening gee
die gemeente amptelik aandag aan daadwerklike
kerkvernuwing en intensiewe gespesialiseerde
gemeentebediening. Hierdie bediening is daarop
gerig om die kerkvervreemdes wat formeel nog
lidmaat is, daadwerklik te bereik.

4. Besondere Taakomskrywing van die
SKG
Die opdrag van hierdie kommissie is:
4.1 om die Sinode, ringe en gemeentes oor beleid ten opsigte van gemeentebediening te adviseer;
4.2 om te sorg vir navorsing, beplanning, inligting
en voorligting oor gemeentebediening;
4.3 om as skakel op te tree tussen gemeentes en
ringe t.o.v. gemeentebediening aangeleenthede;
4.4 om die inisiatief te neem vir ’n gesprek oor
hulle bediening in gemeentes waar dit nodig blyk
te wees, en
4.5 om nuwe gemeente-ontwikkeling (NGO) te
stimuleer, te koördineer en te begelei ;
4.6 die kommissie implementeer haar opdrag in
noue samewerking met die Sentrum vir Gemeentebediening (Communitas).

5. Tot die terrein van gemeentebediening
hoort:
5.1 die opbou en toerusting van die gemeente ten
opsigte van ampsbediening en die bedieninge van
lidmate met die oog op diens in die kerk en in die
wêreld;
5.2 die opbou van die gemeente vir erediens;
5.3 die opbou van die huwelik en gesinslewe van
die gemeente;
5.4 die voortdurende aandag aan kerkvernuwing
en die geestelike lewe van die gemeente en
5.5 die gespesialiseerde aandag aan die kerkvervreemde in die gemeente.

NOTULE

6. Subkommissies
6.1 Waar nodig benoem die SKG subkommissies
om hul met die uitvoering van hulle taak te help.

7. Die predikant in sinodale diens vir
gemeentebediening
Waar die omstandighede dit toelaat kan daar ’n
predikant vir gemeentebediening deur die SKG
aangestel word;
7.1 Sodanige amptenaar behartig die skribaat
van die SKG met alle opdragte en administratiewe
verantwoordelikheid wat daaruit voortvloei;
7.2 tree op versoek op as fasiliteerder van ringe
en gemeentes in verband met toepassing van die
beleid ten opsigte van gemeentebediening;
7.3 inisieer en koördineer
gemeentebediening;

navorsing

oor

7.4 besoek ringe en kerkrade om die nodige
inligting en voorligting te gee oor gemeentebediening;
7.5 vervul sy/haar taak in die nouste samewerking met die Sentrum vir Gemeentebediening
(Communitas), maar onder toesig en leiding van
die SKG en
7.6 behartig die opstel, organisering en aanbieding van kursusse op sinodale, rings- en gemeentevlak in verband met gemeentebediening,
met die nodige verlof van die betrokke ring of
kerkraad.

8. Samestelling van die SKG
8.1 Een verteenwoordiger (met sekundus) uit
elke ring van die Sinode van die NG Kerk in SA
(Sinode van Wes- en Suid-Kaapland);
8.2 al die PSD’s vir Gemeentebediening;
8.3 een van die dosente van die departement
praktiese teologie en missiologie aan die
teologiese fakulteit, Stellenbosch
8.4 hoogstens vier persone met vakkundige
kennis van die sake wat onder die opdrag van die
SKG tuishoort, gekoöpteer deur die SKG
8.5 een verteenwoordiger van
Kommissie van die Vrouediens;

die

Sinodale

8.6 die dagbestuur van die SKG word saamgestel
uit die voorsitter, onder-voorsitter en die PSD’s vir
Gemeentebediening.

9. Samestelling van die ringskommissie
vir gemeente-bediening (RKG)
9.1 Die ring stel ’n eie kommissie vir gemeentebediening saam.
9.2 Die ring kan na goeddunke subkommissies
benoem om die verskillende werksaamhede van
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die RKG te behartig (soos byvoorbeeld ’n taakgroep wat gesamentlike Huweliksvoor-bereiding
organiseer; taakgroep vir Bybelskool in die ring,
ens.)

deur ’n besluit van die Sinode van die kerk geneem op [datum].

10. Samestelling van die gemeente se
Kommissie vir Gemeentebediening

A1. SRKS: SKIEREILANDSE RAAD VIR
KERKLIKE SAMEWERKING

10.1 Die kerkrade stel ’n eie kommissie vir
gemeentebediening saam.

Die SRKS is ’n raad bestaande uit NGK- en VGKverteenwoordigers wat oor ’n tydperk van ± vyftig
jaar gemeente uitbreidinge deur die VGK in die
Skiereiland geïnisieer en gekoördineer het.

10.2 ’n Kerkraad kan subkommissies na goeddunke benoem om die verskillende werksaamhede van die gemeentebediening te behartig en
as subkommissies van die gemeente se kommissie vir gemeentebediening te dien.
10.3 Die kommissie en moontlike subkommissies
word saamgestel uit lede van die kerkraad en/of
gemeentelede.

6.4 Voorgestelde reglement en tussentydse ooreenkoms rakende die SRKS en
SKG bediening ten opsigte van die
vorming en bedryf van die Raad vir
Gemeentelike Ontwikkeling en Kerklike
Samewerking (GOKS) – Bylaag 1 en 2
(pl05-108)
6.4.1 Besluit 72 (T2, §4) [Goedgekeur]:
Die Sinode besluit om die voorgestelde reglement en ooreenkoms (Agenda 2007, p105108) rakende die SRKS en SKG bediening ten
opsigte van die vorming en bedryf van die
Raad vir Gemeentelike Ontwikkeling en Kerklike Samewerking te vervang met die nuwe
ooreenkoms soos uiteengesit in T2, Bylaag 1
(Bylaag 1).
OOREENKOMS TOT DIE VORMING EN
BESTUUR VAN ’N RAAD VIR GEMEENTEONTWIKKELING EN KERKLIKE
SAMEWERKING - (GOKS)
Ooreenkoms aangegaan deur en tussen
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika
(Kaapland)
(VGK Kaapland), hierin verteenwoordig deur en in hulle onderskeie hoedanighede as [Amp] en [Amp] daartoe gemagtig deur ’n
besluit van die sinode/ sinodale kommissie van
die kerk geneem op [datum];
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid Afrika
(Wes- en Suid-Kaapland) (NGK in SA) hierin
verteenwoordig deur en in hulle onderskeie hoedanighede as [Amp] en [Amp] daartoe gemagtig
deur ’n besluit van die Sinode / Moderamen van
die kerk geneem op [datum]
en Reformed Church in Africa (RCA) hierin verteenwoordig deur en in hulle onderskeie hoedanighede as [Amp] en [Amp] daartoe gemagtig

AGTERGROND

A2. GO: NUWE GEMEENTEONTWIKKELING NGK SINODE WES- EN
SUID-KAAPLAND
GO het vier jaar gelede ontstaan as ’n
permanente subkommissie van die NG Kerk Wes
en Suid-Kaapland, in samewerking met ander
rolspelers, onder andere die VGK met die oog op
nuwe gemeente-ontwikkeling in die sinodale
gebied.
In die lig van bogenoemde het GO en SRKS die
afgelope twee jaar besluit om met ’n proses van
eenwording te begin. Die volgende faktore het
ook ’n beslissende rol in die oorweginge gespeel:
•

Dat GO en SRKS dieselfde doel het nl. die
uitbou van die kerk en koninkryk van God

•

Dat die werk in die verlede primêr deur twee
lede van die familie van NG kerke gedoen is

•

Dat dit aan die een kant duplisering, en aan
die ander kant beperkings meegebring het.

•

Dat die familie van NG Kerke hulle tot
kerkhereniging verbind het

•

Dat die familie van NG Kerke verskeie
besluite geneem het wat die kerke aanmoedig
tot nouer samewerking

•

Dat die doeltreffende bediening van die totale
gebied slegs gesamentlik gedoen kan word

A3. DIE VG KERK IN SA
Die SRKS het die sinode van die VGK in SA in
September/Oktober 2006 met aanbevelings
bedien wat tot die volgende besluite deur die
sinode gelei het:
•

Die Sinode gee goedkeuring aan die SRKSen GO-bestuur om met volmag voort te gaan
met die voorgestelde vereniging soos in die
konsepvoorstel beskryf.

•

Die Sinode verklaar dat hulle met so ’n besluit
alle reglementêre vereistes nakom om so ’n
verenigingsproses moontlik te maak.

•

’n Voorgestelde Reglement sal aan die
moderamen van die NGK en die Sinodale
Kommissie van die VGK (asook die
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onderskeie regskommissies) voorgelê word
vir goedkeuring.
Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale Kommissie om in die reses die hele aangeleentheid af
te handel soos die proses vorder.

A4. DIE NG KERK IN SA
Die Moderamen van die NG Kerk in SA het op 7
Maart 2007, met dank, amptelik kennis geneem
van SRKS en GO Bestuur se verenigingsproses.

OOREENKOMS
In die lig van die voorgaande kom die partye soos
volg ooreen:

1. WOORDOMSKRYWING
Kerke: Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suider-Afrika (Kaapland) (VGK Kaapland), Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid Afrika (Wesen Suid-Kaapland) (NGKSA) en Reformed Church
in Africa (RCA) en afhangende van die samehang
verwys ’n Kerk’ of ‘die Kerk’ na een van hulle.
Woorde wat die manlike geslag aandui sluit ook
die vroulike in, en

NOTULE

lik vir die verpligtinge wat deur die RAAD in die
uitvoering van sy taak aangegaan word.
4.2 Die kerkregtelike posisie van die RAAD:
Hierdie RAAD dien as ’n subkommissie van die
onderskeie Kerke se Sinodale Kommissies vir
Gemeentebediening

5. SAMESTELLING
Die RAAD word soos volg saamgestel:
5.1 Vyf verteenwoordigers uit die VGK en vyf uit
die NGKSA en een uit die RCA. wat deur die verskillende sinodes (of die sinodale kommissie of
die Moderamen, na gelang van die geval)
aangewys word.
5.2 Die Predikant(e) in sinodale diens.
5.3 ’n Maksimum van vyf deskundiges wat die
RAAD na behoefte kan koöpteer.
5.4 Een verteenwoordiger uit die Vrouediens /
aksie van elk van die kerke deur die Vrouediens /
aksie self benoem.

6. ORGANE

Woorde wat die enkelvoud aandui, sluit ook die
meervoud in.

6.1 Die RAAD tree op deur ’n algemene
vergadering, ’n Uitvoerende Bestuur met ’n dagbestuur en verder deur subkommissies van die
RAAD.

2. DAARSTELLING VAN ’N RAAD VIR
GEMEENTE-ONTWIKKELING EN
KERKLIKE SAMEWERKING – (GOKS)

6.2 Die Raad kies sy eie voorsitter, ondervoorsitter en een addisionele lid (met ’n
sekundus), wat saam met die predikante in
sinodale diens as Uitvoerende Bestuur dien.

’n Raad onder die naam RAAD VIR GEMEENTEONTWIKKELING
EN
KERKLIKE
SAMEWERKING (die Raad) word hiermee in die lewe
geroep as ’n gesamentlike kommissie van die
kerke.

6.3 Die Uitvoerende Bestuur behartig sake wat
deur die Raad aan hulle opgedra word en tree in
spoedeisende sake op met verantwoording aan
die Raad.

3. DIE DOEL VAN DIE RAAD
Die doel van die RAAD is
3.1 om die koms van die koninkryk van God op
aarde te bevorder en om die kerk van Christus uit
te bou deur middel van nuwe gemeente-ontwikkeling en kerkplanting en
3.2 om hereniging van die familie van NG-kerke
aan te moedig deur kerklike samewerking tussen
die lede van die familie in die gebied van die
betrokke Streeksinodes van die kerke te bevorder,
en so die uitbreiding van die koninkryk van God te
dien.

4. AANSPREEKLIKHEID
4.1 Die Kerke is as partye tot die gesamentlike
werksaamheid wat deur hulle onderneem word
deur middel van die RAAD as hulle gesamentlike
kommissie gesamentlik en afsonderlik aanspreek

6.4 Die RAAD het ’n sekretaris wat by die
vergaderings van die RAAD, die Uitvoerende
Bestuur en die dagbestuur as notulerende
sekretaris optree en wat die funksie van ’n
uitvoerende amptenaar vervul.
7. VERGADERINGS
7.1 Die RAAD vergader sover moontlik met
gereelde tussen poses vier keer per jaar op
datums deur die voorsitter bepaal; die voorsitter
mag ook die RAAD met opgaaf van redes vir ’n
spesiale vergadering byeen roep.
7.2 Die Uitvoerende Bestuur vergader maandeliks tensy die voorsitter oordeel dat die getal en
gewigtigheid van die sake op die agenda ’n
vergadering op die bestemde tyd onnodig maak.

8. OPDRAG, WERKSAAMHEDE EN
VERANTWOORDELIKHEDE
Die RAAD het opdrag om vir die volgende werksaamhede verantwoordelikheid te aanvaar:

H46

8.1 om aanmoediging en ondersteuning te bied
aan Ringe, kerkrade en lidmate wat nuwe
bedieninge wil ontwikkel of reeds daarmee besig
is;
8.2 om toerusting en begeleiding te bied aan
gemeentes en Ringe wat ’n nuwe bediening of
gemeente ontwikkel of oorweeg;
8.3 om voortgesette navorsing te doen oor
ontwikkelingspunte in die sinodale gebiede met
die oog op strategiese ontwikkeling van nuwe
bedieninge of gemeentes;
8.4 om finansiële hulpbronne te help ontgin
waarmee nuwe bediening of gemeenteontwikkeling gefinansier kan word;
8.5 om toerustingsgeleenthede en materiaal daar
te stel waardeur kerkrade, gemeentes en ringe
toegerus kan word met die oog op nuwe
bediening/ gemeente-ontwikkeling;
8.6 om evalueringsmeganisme daar te stel
waarmee potensiële leiers geëvalueer kan word;
8.7 om ondersteuning aan Ringe, kerkrade en
gemeentes te bied in hulle onderhandelinge met
plaaslike owerhede of ontwikkelaars met die oog
op die verkryging van eiendom vir nuwe
gemeente-ontwikkeling;
8.8 om saam te werk met die breë kerklike
gemeenskap met die oog op nuwe bediening/
gemeente-ontwikkeling;
8.9 om inligting oor nuwe bediening/ gemeenteontwikkeling aan die breër kerkverband deur te
gee;
8.10 om verslag te doen aan die ter sake kerklike
vergaderings;
8.11 om samewerking te help vestig tussen
gemeentes en ringe en ander relevante instansies
en
8.12 om taakgroepe/ kommissies aan te wys wat
op plaaslike en streekvlak die nodige
werksaamhede kan koördineer.

NOTULE

ooreengekome personeelbeleid, en desnoods te
ontslaan;
9.2 om personeel in diens neem, te vergoed en te
bestuur op grondslag van die ooreengekome
personeelbeleid en desnoods te ontslaan;
9.3 om tydelike personeel in diens te neem;
9.4 om ŉ tydelike pos te skep hetsy vir ’n
predikant, hetsy vir ’n persoon in spesiale
ampsdiens hetsy vir ’n administratiewe amptenaar
waar omstandighede dit noodsaak of waar ’n
persoon
met
besondere
bekwaamhede
beskikbaar is; poste word nie geskep suiwer om
personeel wat om welke rede ook al oortollig raak
te akkommodeer nie;
9.5 om predikante te beroep, in diens te stel en te
besoldig;
9.6 om ’n geskilbeslegtingsmeganisme te vestig
en om geskille wat in die uitvoering van sy opdrag
ontstaan namens die Kerke te besleg;
9.7 om na behoefte sub-kommissies aan te wys;
9.8 om namens die Kerke kontrakte te sluit,
binnelands en buitelands;
9.9 om namens die Kerke roerende goed te
bekom;
9.10 om ’n voorlegging aan die kerke te doen
indien onroerende eiendom vir sy werksaamhede
benodig word of, in gepaste gevalle, aan die ring
of die gemeente binne die gebied waarvan ’n
besondere behoefte bestaan;
9.11 om ’n begroting van inkomste en uitgawe op
te stel;
9.12 om binne die riglyne van die begroting
fondse wat ingevolge ’n begroting ontvang is, te
verdeel volgens die prioriteite wat die RAAD vir ’n
betrokke finansiële jaar bepaal;
9.13 om tjekrekenings te open en te bedryf ten
opsigte van fondse wat op kort termyn benodig
word om verligtinge na te kom;
9.14 om geld vir sy werksaamhede in te samel;

9. VOLMAG

9.15 om geskenke te ontvang, en

Die Kerke verleen aan die RAAD volmag om
namens die Kerke alle funksies uit te oefen en
alles te doen wat in die nastrewing van sy doel en
vir die doeltreffende uitvoering van sy taak nodig
is. In die besonder is die volgende bevoegdhede
by die volmag inbegrepe sonder om daardeur die
omvang van die volmag te beperk, naamlik:

9.16 om bevoegdhede aan sy organe en te
delegeer.

9.1 om met inagname van die betrokke Kerkorde,
Bepalinge en Reglemente, gevestigde regte en
onderworpe aan die eise en die reëls van die
arbeidsreg gelykberegting ten opsigte van
bestaande personeel toe te pas en hulle te
vergoed en te bestuur op grondslag van die

10.2 Die RAAD bekom nie onroerende goed,
liggaamlik of onliggaamlik nie.

10. BEPERKING OP BEVOEGDHEDE
10.1 Die RAAD mag nie homself of die Kerke of
enigeen van hulle as borg verbind nie.

10.3 Die RAAD gaan geen lenings aan nie.
10.4 Die RAAD maak geen beleggings nie.
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11. PERSONEEL AANGELEENTHEDE
11.1 Ter verwesenliking van sy doel het die
RAAD die bevoegdheid om personeel in diens
neem, te vergoed en te bestuur op grondslag van
die ooreengekome personeelbeleid en ook om
desnoods ’n werknemer te ontslaan. Dit word
voorsien dat die RAAD gedien sal word deur ’n
personeel wat uit die volgende sal bestaan:
11.1.1 predikante in sinodale diens;
11.1.2 ’n sekretaresse;
11.1.3 tiksters en klerke en
11.1.4 ander deeltydse of voltydse personeel.
11.2 Die bestaande personeel korps in diens van
die kerke afsonderlik, synde predikante, persone
in spesiale ampsdiens en administratiewe personeel, word met inagname van die betrokke Kerkorde, Bepalinge en Reglemente, gevestigde regte
en onderworpe aan die eise en die reëls van die
arbeidsreg deur die RAAD as gesamentlike kommissie van die kerke oorgeneem en as eenheid
namens die Kerke vergoed en bestuur op grondslag van die ooreengekome personeelbeleid.
11.3 Daar bestaan tans poste slegs vir die personeel wat reeds in diens is. ’n Nuwe pos word op
die personeel geskep slegs indien fondse dit toelaat, en nadat dit deur die Sinodes (of die sinodale
kommissie of die Moderamen, na gelang van die
geval) goedgekeur is.
12. PREDIKANTE
12.1 Predikante in diens van die RAAD staan wat
betref hulle leer en lewe onder die tug van die
Kerk waaraan hulle behoort en wat betref die
uitvoering van hulle taak onder die dissipline van
die RAAD volgens die personeelbeleid en
algemene diensvoorwaardes van die RAAD.
12.2 Die beroeping van ŉ persoon vir ’n
predikante pos geskied volgens die Reglement
van Orde van die Kerk waarop die RAAD in oorleg
met die predikant besluit
12.3 Na aanvaarding van die beroep/verkiesing
word die indiensstelling gedoen volgens die
Bepalinge van die lidkerk waarvan die persoon ’n
geordende of proponent is.
12.4 Nuwe poste vir predikante word deur die
RAAD aan een van die lidkerke gekoppel.
12.5 ’n Predikant wat deur die RAAD in diens
gestel / geneem word moet behoort aan een van
die goedgekeurde kerklike pensioenfondse en ŉ
goedgekeurde mediese fonds.

13. FONDSE
13.1 Bestaande diskresionêre fondse van die
kommissies waarvan die werksaamheid deur die
kerke deur hierdie ooreenkoms saamgevoeg word
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konsolideer in een gesamentlike fonds onder
beheer van die Raad.
13.2 Fondse word deur die RAAD verkry
13.2.1 by wyse van toekennings, skenkings,
vrywillige bydraes van kerkrade van die kerke en
insamelings in gemeentes van die kerke met die
toestemming van die betrokke Kommissie vir
Administrasie of Fondse en
13.2.2 by wyse van inkomste uit hul werk self en
op hulle inisiatief gegenereer.
13.3.1 Die kerke sou kon besluit om tot die
befondsing van die begroting van die RAAD by te
dra in welke geval dit geskied op ’n wyse en in
verhouding volgens ’n formule soos van tyd tot tyd
deur die kerke bepaal.
13.3.2 Indien ’n kerk ’n bydrae tot die werk van
die RAAD bewillig anders as ingevolge ’n
voorafgaande ooreenkoms tussen die kerke dat
hulle saam tot die begroting van die RAAD bydra
soos vermeld, geld dit as ’n vrywillige bydrae wat
nie die implikasies het wat betref die verhaalsreg
nie
13.4 Fondse wat nie op kort termyn vir die
nakoming van verpligtinge benodig word nie word
by die Saakgelastigde van die NGKSA gestort en
deur hom vir die RAAD belê en beskikbaar gehou
soos met die RAAD ooreengekom.
13.5 Vir onvoorsiene verpligtinge in verband met
die werksaamhede van die RAAD dra die kerke
soos
volg by:
13.5.1 indien ’n formule reeds ingevolge 13.3.1
bepaal is word die onderskeie bydraes deur daardie formule bepaal en
13.5.2 indien so ’n formule nog nie bepaal is nie
word die onderskeie bydraes bepaal met verwysing na die verhouding waarin die totaal van
die begroting van die kerke onderskeidelik vir
eweredige bydraes teenoor mekaar staan.
13.6 Vir onvoorsiene verpligtinge in verband met
die werksaamhede van die RAAD wat enigeen
van die Kerke verplig word om te voldoen geniet
die Kerk ’n verhaalsreg waarvan die omvang
bepaal word met verwysing na die grondslag in
13.5 hierbo uiteengesit waarop die bedrag van die
bydraes van die kerke bepaal word vir die
finansiële jaar waarin voldoening geskied, mits
met die ander Kerke oorleg gepleeg is voordat
voldoening geskied het.
13.7 Indien die RAAD besluit dat geld in die
nastrewing van sy doel aan ’n gemeente uitgeleen
word gee die RAAD opdrag aan die
Saakgelastigde van die NGKSA dat so ’n lening
uit die fondse wat vir die RAAD gehou of deur die
RAAD beskikbaar gestel word aan die gemeente
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toegestaan word op die terme en teen die
sekuriteit wat die RAAD bepaal, dat ’n gepaste

voortgesette gebruik van die goed tussen die
RAAD en die Kerk aangegaan.

leningsooreenkoms tussen die gemeente en die
NGKSA gesluit word en dat die geld aan die
gemeente uitbetaal word teen die lewering van die
vasgestelde sekuriteit. Indien dit ’n vereiste is dat
’n verband as sekuriteit geregistreer word dit
geregistreer ten gunste van die NGKSA.

15.4 Onroerende goed wat vir die uitvoering van
sy opdrag en werksaamhede benodig word deur
een van die Kerke bekom en onder huurkontrak
aan die RAAD beskikbaar gestel op die grondslag
in 13.3 uiteengesit.

14. SKULDVERDELING
14.1 Indien die RAAD aangespreek word vir die
betaling van skuld in verband met sy werksaamhede waarvoor daar nie begroot is nie gee
die RAAD dadelik daarvan kennis aan die Kerke.
14.2 Indien enigeen van die Kerke vir die betaling
van sodanige skuld aangespreek word gee die
Kerk dadelik daarvan kennis aan die RAAD en
aan die ander Kerke.
14.3 Die Kerke besluit dan of die eis betaal of
betwis moet word.
14.4 Indien besluit word om die eis te betaal
geniet die Kerk wat die eis betaal ’n verhaalsreg
ooreenkomstig die formule vir die bepaling van
bydraes soos in 13.5 hierbo uiteengesit vir die
finansiële jaar waarin voldoening geskied.
14.5 Indien besluit word om die eis te betwis
word elke afsonderlike item van die koste wat in
die bestryding van die eis aangegaan word of
waarvoor die Kerke aanspreeklik word deur hulle
gedra in verhouding volgens die formule soos in
13.5 hierbo uiteengesit vir die finansiële jaar
waarin die betrokke item van koste aangegaan is.
14.6 Indien die skuldeiser nie teen al drie Kerke
saam optree nie is ’n Kerk teen wie nie opgetree
word nie verplig om die Kerk of Kerke teen wie
wel opgetree word skadeloos te stel vir koste tot
die mate waarin eersgenoemde Kerk uiteindelik
ooreenkomstig die voorgaande paragraaf tot die
koste moet bydra.

15. GOEDERE
15.1 Roerende goed tans deur die RAAD gebruik
en onder sy beheer word sonder verrekening
tussen die Kerke onderling deur die RAAD oorgeneem en vir die Kerke in onverdeelde aandele
gehou in die verhouding, van tyd tot tyd, waarin
bygedra sou word tot onvoorsiene verpligtinge
soos in 13.5 hierbo uiteengesit.
15.2 Roerende goed wat namens die Kerke deur
die RAAD bekom word eweneens vir die Kerke in
onverdeelde aandele gehou in die verhouding,
van tyd tot tyd, in 17.1 hierbo bepaal.
15.3 Waar die RAAD onroerende goed gebruik
wat aan ŉ Kerk behoort, word ŉ huurkontrak teen
ŉ markverwante huur, of sodanige mindere huur
wat deur die Kerk aanvaar mag word, vir die

16. REKENINGKUNDIGE ADMINISTRASIE
VAN RAAD
16.1 Die Sinodale Fondse kommissie van die
NGKSA behartig volledig die rekeningkundige administrasie en oudit van die RAAD.
16.2 Die RAAD stel jaarliks in oorleg met
kommissies wat fondse van die Kerke administreer ’n begroting op vir al sy werksaamhede
16.3 Die RAAD dra sorg dat sy finansiële state
geoudit word so gou as moontlik na afloop van
elke finansiële boekjaar en dat ’n geouditeerde
finansiële verslag onmiddellik na afloop van die
oudit aan die Kommissie vir Administrasie of
Fondse Kommissie van die kerke voorgelê word.

17. VERSLAG
Die RAAD doen jaarliks aan die Kerke verslag van
sy werksaamhede en finansiële posisie insluitende dié van die bedieninge en programme ingestel ingevolge sy doelstellings.

18. REGLEMENT
Die RAAD mag ’n Reglement opstel indien dit terwille van doeltreffendheid nodig geag word.

19. VRAE OOR BELEID
Indien ’n vraag sou ontstaan oor die beleid wat
deur die RAAD gevolg moet word die vraag na die
moderamens van die Kerke verwys om leiding te
gee.

20. REGTE EN
VERANTWOORDELIKHEDE
Die regte en verantwoordelikhede van die Kerke
word nie deur hierdie ooreenkoms opgehef of tot
niet verklaar nie.

21. WYSIGING VAN OOREENKOMS
Geen wysiging of kansellasie of vervanging van
hierdie ooreenkoms of enige gedeelte daarvan is
van krag tensy sodanige wysiging, kansellasie of
vervanging op skrif gestel en deur die partye hiertoe geteken is nie.

22. TERUGTREDE
Enige van die partye kan uit hierdie ooreenkoms
terugtree deur kennis van terugtrede aan die
ander partye en aan die sekretaris van die RAAD
te gee vir ’n kennistermyn van minstens twaalf kalendermaande wat uitloop op die laaste dag van ’n
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finansiële jaar. By ontvangs van so ’n kennisgewing gee die sekretaris dadelik aan die reken
meestersfirma wat die laaste oudit uitgevoer het
opdrag om ’n paneel van drie kundige en gekwalifiseerde persone aan te stel om die likwidasie van
die onderneming as deskundiges te behartig.

6.5 Aanbevelings van die Sinodale
Jeugkommissie (p130)
6.5.1 Besluit 73 (T2, §5) [Goedgekeur met ’n
tweederdemeerderheid van stemme]: Die
Sinode wysig Bep 50.2.3.1 om as volg te lees:
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Ooreenkoms vir Verenigende
Ringe/Vennootskappe van die NG Kerk
Kuilsrivier, NG Kerk Somerset-Wes
en VGK Sarepta
1. KONSTITUERENDE PARTYE
Die ringe van die NGK Kuilsrivier, VGK Sarepta
en NGK Somerset Wes, tree as konstituerende
partye toe tot die hieropvolgende ooreenkoms en
verbind hulle om daaraan uitvoering te gee kragtens die volgende ooreengekome ooreenkoms.
2. OOREENKOMS

50.2.3.1 Die SJK bestaan uit:

2.1 Kragtens

50.2.3.1.1 een verteenwoordiger (met sekundus) uit elke ring

2.1.1 die eise van die Skrif

50.2.3.1.2 die predikant(e) in sinodale diens
50.2.3.1.3 Vakatures ten opsigte van ringsverteenwoordigers in die SJK word deur die
ring of ringskommissie aangevul met verslag
aan die skriba van die moderamen.
50.2.3.1.4 Die SJK benoem ’n dagbestuur
bestaande uit ’n voorsitter, ondervoorsitter,
skriba van die SJK en 2 deskundige lede van
die adviesspan.
50.2.3.1.5 Die SJK dagbestuur wys ’n
adviesspan van ongeveer 10 deskundige lede
aan wat hulle met inligting, raad en leiding kan
bedien.
50.2.3.1.6 Die SJK stel ’n huishoudelike
reglement in oorleg met die moderamen op vir
die uitvoerende komitee, die adviesspan en
die dagbestuur waarin die opdrag en die
werkswyse bepaal word.
50.2.3.1.7 Die SJK benoem ’n uitvoerende
komitee wat soos volg saamgestel is:
1. die dagbestuur van die SJK;
2. vyf ringsverteenwoordigers aangewys deur
die SJK;
3. ’n verteenwoordiger van die kinderbediening;
4. ’n verteenwoordiger van die Kerklike
Jeugwerkersvereniging en
5. ’n verteenwoordiger van die adviesspan.
6.5.2 Hiermee is A8 (Sinodale Jeugkommissie)
dan volledig afgehandel (Sien H16, §4.4).

6.6 Ooreenkomste vir kombinasie van
werksaamhede met VGK Ringe
6.6.1 NGK Somerset-Wes, VGK Sarepta en
VGK Somerset-Wes, NG Kerk Kuilsrivier.
6.6.1.1 Besluit 74 (T2, §6.1) [Goedgekeur]: Die
Sinode keur die ooreenkoms (Sien T2, Bylaag
2) tussen die Ringe van die NG Kerk
Somerset-Wes en Kuilsrivier asook die Ring
van die VG Kerk Sarepta goed.

2.1.2 ons onderskeie belydenisskrifte t.w die Nederlandse geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus, Dordtse leerreëls (NG Kerk en VG Kerk)
en die belydenis van Belhar (VG Kerk).
2.1.3 die besluite van ons onderskeie sinodes:
2.2 word ons gedring om die eenheid van medegelowiges en gemeentes in hul getuienis, gemeenskap, diens en geloofsidentiteit, tot sigbare
uitdrukking te bring in verenigende ringe/vennootskappe. Daarmee wil ons die onversoendheid en
verdeeldheid waarin ons lewe help oorwin.
2.3 Ons verbind onsself
2.3.1 as kontrakterende ringe om as gelyke deelgenote die ooreengekome rings-werksaamhede
gesamentlik en met ywer binne twee nuut saamgestelde verenigende ringe/vennootskappe uit te
voer;
2.3.2 om deur die verenigende ringe/vennootskappe die gemeentes aan te moedig tot onderlinge vaste ooreenkomste en groei na mekaar;
2.3.3 om nuwe multi-kulturele bedieninge te
vestig waar die behoefte bestaan.
3. JURIDIESE PERSOON
3.1 Aangesien die drie bestaande ringe nie
opgehef kan word nie en steeds gespesifiseerde
verantwoordelikhede moet vervul tot en met volle
eenwording, word ooreengekom dat die maksimum funksies van die bestaande ringe aan die
twee nuut saamgestelde verenigende ringe/vennootskappe oorgedra word in soverre dit nie die
regsgeldigheid van werksaamhede aantas nie.
3.2 Die verenigende ringe/vennootskappe sal dus
hoofsaaklik fasiliterend, moniterend en visionerend handel. Die partye kan egter ooreenkom dat
die werksaamhede van die nuwe verenigende
ringe/vennootskappe gefinansier sal word vanuit
hul eie beheerde fondse soos bygedra deur die
deelnemende partye of andersins ingesamel.
Vir alle uitgawes aangegaan sal ’n jaarlikse oudit
deur ’n finansiële kundige vereis word.
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4. NAME
4.1 Die name van die nuwe verenigende
ringe/vennootskappe word besluit by wyse van
konsensus deur die konstituerende partye.
(Moontlike name is Helderberg en Sarepta Kuilsrivier)
5. RINGSGRENSE
5.1 Die drie bestaande ringe word hergroepeer in
twee verenigende ringe;
5.2 Die eerste groepering sluit in VGK Macassar,
VGK Somerset-Wes, VGK Die Strand, VGK
Lwandle, VGK Eersterivier –Suid, NGK Helderberg, NGK Hottentots-Holland, NGK Somerset
Wes, NGK Die Strand, NGK Lourensrivier-Strand,
NGK Strand –Noord, NGK Suider-Strand, NGK
Gordonsbaai.
5.3 Die tweede groepering sluit in VGK Eersterivier, VGK Delft, VGK Mfuleni, VGK Sarepta,
NGK Kuilsrivier, NGK Kuilrivier- Digtebij, NGK
Kuilsrivier Die Eike, NGK Kuilsrivier-Suid.
5.4 Die konstituerende partye kom ooreen dat
alle bestaande gemeentes binne die drie
bestaande ringe kragtens hul verbintenis tot die
eenheidsopdrag deel sal vorm van die
verenigende ringe/vennootskappe. Gemeentes
sal slegs uit hierdie groeperinge kan tree indien
die verenigende ringe/vennootskappe ontbind of
hulle goedkeuring kry van die bestaande ringe om
deel van ’n ander naasliggende verenigende
ring/vennootskap te word.
6. WERKSAAMHEDE
6.1 Die twee verenigende ringe/vennoot-skappe
se werksaamhede sal groepeer rondom vier
bedieningsgroepe. Elke verenigende ring/vennootskap bepaal self watter bedieningsgroepe
hulle wil vestig.
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Kerkorde en Bepalinge hanteer, terwyl daar by
elke vergadering besin sal word hoe verantwoordelikhede saam in die verenigende ringe/vennootskappe hanteer kan word:
6.7 Die opsig oor die gemeentes en ampsdraers,
6.8 Die stigting of ontbinding van nuwe
gemeentes. Tot sodanige besluite sal nie oorgegaan word alvorens die ter sake verenigende
ringe/vennootskappe nie gekonsulteer is nie.
6.9 Die behandeling van sake wat in eerste
instansie of in beroep voor die ringsvergadering
gebring word.
6.10 Praktiese sake wat ringe dus op hul eie
moet hanteer, sluit onder andere in: tugsake,
goedkeuring van beroepe, geskilbeslegting en
ondersoeke vir losmaking van die band.
6.11 Daar is ook ander sake, oa sake soos
genoem in die onderskeie Kerkordes en Bepalinge, wat in die verenigende ringe/vennootskappe
bespreek kan word, maar wat afsonderlik hanteer
moet word in die bestaande ringe.
7. KONSTITUERING
7.1 Die eerste konstituering van die verenigende
ringe/vennootskappe vind plaas nadat die
deelnemende ringe almal die ooreenkoms
beoordeel, geamendeer en bekragtig het.
7.2 Die deelnemende ringe vaardig al hul leraars
plus een ouderling of diaken per leraar af na die
konstituerings-vergadering van die verenigende
ringe/vennootskappe. Die VGK/NGK ringe vul hul
afvaardiging aan met kerkraadslede uit hul
gemeentes( soos onderling ooreengekom) sodat
daar ’n eweredige verteenwoordiging na beide
nuwe verenigende ringe/vennootskappe sal wees.

6.2 Die bedieningsgroepe vir Erediens en
Verkondiging: Hierdie bedieningsgroepe hanteer
erediens en verkondiging, sakramente, spiritualiteit, prediking, leer en aktuele sake.

7.3 Die gewone ordereëlings vir ’n wettige ringsvergadering volgens die onderskeie kerkordes
word gevolg vir die vergaderings van die
verenigende ringe/vennootskappe. Die Kerkorde
en Bepalinge van die voorsitter van die vergadering word om die beurt gebruik.

6.3 Die
bedieningsgroep
vir
Gemeentebedieninge: Hierdie groep hanteer familie, kategese, leierskap, morele vorming, vroue bediening,
mannebediening, jeugbediening, evangelisasie.

7.4 Die konstituering vind plaas onder leiding van
die voorsitters van die drie deelnemende ringe op
’n datum, tyd en plek soos ooreengekom en aan
die hand van ’n duidelike agenda.

6.4 Die
bedieningsgroep
vir
Diens
en
Getuienis: Hierdie groep hanteer pastorale sorg,
institusionele sorg (NRO’s), armoede, HIV en
ander, publieke getuienis, rentmeesterskap, die
skepping, wêreldsending.

8. AMPSDRAERS

6.5 Die bedieningsgroep vir Onder-steuningsdienste: Hierdie groep hanteer visionering, koördinering, bestuur, ekumene en gemeenskap,
finansies en regsake.
6.6 Die drie bestaande ringe sal steeds alle volgende verantwoordelikhede soos bepaal deur die

8.1 Die eerste ampsdraers sal aangewys word
vanuit en deur die drie deelnemende ringe sodat
daar drie lede (2 leraars en 1 kerkraadslid) vanuit
elke kerkverband (dws 6 lede) die ringskommissie
van elke onderskeie verenigende ring sal vorm.
8.2 Daar sal aanvanklik twee mede-voorsitters
(een vanuit elke kerk) om die beurt by vergaderings dien totdat die verenigende ringe/vennootskappe self besluit om hul ringskommissie samestelling te wysig.
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8.3 Die ringskommissie van die verenigende
ringe/vennootskappe sal minstens 1 keer per
kwartaal byeenkom en het die verantwoordelikheid om die eenheidsproses te stimuleer, bande
aan te moedig, ontwikkelinge te monitor en
geskille betyds en effektief te hanteer. Hulle sal
ook verseker dat effektiewe kommunikasie met
gemeentes plaasvind.
8.4 Die ringskommissie gee by elke vergadering
van die verenigende ringe/vennootskappe verslag
van hul werksaamhede en waarnemings. Hulle
bied ook voorstelle wat die werksaamhede van
die saamgestelde ringe kan versterk.
8.5 Die ringskommissie stuur alle notules en
verslae na afloop van elke ringskommissie- en
ringsvergadering aan die ringskommissies van die
deelnemende ringe.
9. VERGADERINGS
9.1 Die verenigende ringe/vennootskappe sal
minstens twee keer per jaar vergader om verslae
van kommissies te ontvang, hul begrotings goed
te keur en te monitor, kritieke vraagstukke te
hanteer en alles wat die eenheidsproses affekteer
(sinodaal en gemeentelik) te hanteer.
9.2 Na afloop van die verenigende ringe/vennootskappe se vergaderings konstitueer die
bestaande deelnemende ringe op ’n geskikte tyd
om alle uitstaande ringsake wat deel van hul
verantwoordelikheid is, af te handel en aanbevelings van die verenigende ringe/vennootskappe te
hanteer.
10. DEELNAME AAN SINODE
10.1 Die verenigende ringe/vennootskappe sal
deelneem aan die onderskeie sinodes met die
status en verteenwoordiging wat deur die sinodes
aan hulle toegeken word.
11. BATES EN OOREENKOMSTE MET ANDER
PARTYE
11.1 Die verenigende ringe/vennootskappe sal
strewe om hul werksaamhede effektief deur
middel van die nodige finansiering uit te voer. Die
verenigende ringe/vennootskappe sal dit egter
vermy om vaste bates te besit totdat die
verenigingsproses dit noodsaak.
12. KENNISNAME VAN OOREENKOMS
12.1 Hierdie ooreenkoms word aan die
onderskeie sinodale kommissies voorgelê wat dit
moet behandel.
13. WYSIGING
13.1 Die ooreenkoms kan op voorstel van die
deelnemende partye of op aanbeveling van die
verenigende ringe/vennootskappe of die onderskeie sinodes gewysig word. Die deelnemende
partye moet enige wysigings goedkeur.
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Alle wysigings word ter insae aan die onderskeie
sinodale kommissies voorgelê.
14. ONTBINDING
OOREENKOMS

OF

UITTREDE

UIT

DIE

14.1 Die ooreenkoms kan op voorstel van die
deelnemende partye of op aanbeveling van die
verenigende ringe/vennootskappe beëindig word,
waarna die verenigende ringe/vennootskappe
ontbind.
6.6.2 NG Kerk Stellenbosch en VG Kerk
Stellenbosch
6.6.2.1 Besluit 75 [Goedgekeur]:
1. Die Sinode spreek sy dank en waardering
uit vir die gekombineerde werksaamhede van
die Ringe van die NG Kerk Stellenbosch en VG
Kerk Stellenbosch.
2. Die Sinode verwys die ooreenkoms (T2,
Bylaag 3) na die twee onderskeie kerke se
Sinodale Regskommissies om die ooreenkoms te verfyn en aan die moderamen/sinodale kommissie voor te lê vir goedkeuring.
6.7 Verlofreglement
6.7.1 Besluit 76 [Goedgekeur]:
Die Sinode neem kennis van die Tydelike
Regskommissie se aanvullende notas by die
verlofreglement na aanleiding van deurlopende navrae:
1. Die volgende woorde in Art 1.1, “’n Minimum van 30 dae en ’n maksimum van 42
kalenderdae verlof per jaar kan toegeken
word”, gee aanleiding tot baie uiteenlopende
interpretasies. Volgens die notule van die
Algemene Sinode van 2002 word ’n keuse
gegee tussen óf 30 kalenderdae óf 42 kalenderdae. Die TRK beveel 42 kalenderdae verlof
per jaar aan.
2. Verlof is ’n reg van elke predikant, maar die
tyd waarop dié verlof geneem kan word, is ’n
voorreg. Dié tyd waarop die verlof geneem kan
word, word met die kerkraad/kommissie vir
diensverhoudinge/sinodale kommissie onderhandel.
3. Verlof moet so deur die betrokke kerkraad/kerkverband in wie se diens die predikant
staan bestuur word dat ’n predikant nie meer
as 30 dae verlof en 90 dae langverlof na die
volgende jaar oordra nie. Wanneer die predikant aan die einde van ’n boekjaar meer as
die bepaalde dae verlof tot sy/haar krediet het,
kan die kerkraad/kerkverband ’n predikant verplig om sy/haar verlof te neem.
4. Die wet op basiese diensvoorwaardes bepaal dat verlof nie uitbetaal word nie behalwe
by diensbeïndiging (vergelyk hoofstuk 3, Art
11, van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes
en die Verlofreglement 23.
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5. Aangesien ’n leraar meer verlof kry as wat
die wet vereis (21 dae), is hy/sy nie geregtig op
’n ekstra dag vakansie indien ’n openbare
vakansiedag in sy/haar tydperk van verlof val
nie.
6. Predikante is in vergelyking met ander
beroepe bevoorreg om nog op langverlof
geregtig te wees. Die TRK oordeel dat dié
reëling vir predikante in die lig van hul beroepsvereistes noodsaaklik is. Dit is belangrik
dat elke predikant ’n “sabbatsrus” kan hê
waartydens hy/sy hulself fisies, emosioneel en
geestelik kan hervul.

6.8 Voorlegging van die Sinodale
Kommissie vir Predikantebediening
(A13, §6.2 en 6.3)
6.8.1 Die vergadering het reeds die twee
aanbevelings goedgekeur (Sien H38, §8.3 en
§8.4, Besluite 49 en 50) en neem met dank kennis
dat die TRK dit ook so aanbeveel.

6.9 Voorlegging van die Sinodale
Kommissie vir Diensverhoudinge
(A4 – §6.2)
6.9.1 Besluit 77 (T2, §9) [Goedgekeur]:
Die Sinode voeg die SKG by in Reglement 5:
2.1.1.2.
6.9.2 Besluit 78 (T2, §9 en A4, p53, §6.2)
[Goedgekeur, soos gewysig met Besluit 77]:
Die Sinode wysig Reglement 5 soos volg:
2.1.1 Die Sinodale Kommissie vir Diensverhoudinge bestaan uit:
2.1.1.1 Een verteenwoordiger van die volgende sinodale kommissies wat personeel in
diens het:
2.1.1.2 Die dagbestuur van die SFK, SKK,
SKDB, SGK, SKG, SJK, Kuratorium, SKV, SRK
en SKP.
2.1.1.3 Elke sinodale kommissie kan self besluit op ’n primarius- en sekunduslid vir die
SKDV.
2.1.2 Die saakgelastigde tree op as sameroeper.
2.1.3 Die SKDV wys ’n dagbestuur aan.
2.1.4 Die SKDV benoem deskundige lede op
die kommissie soos nodig.

6.10 Voorlegging van die Sentrum vir
Kommunikasie
6.10.1 Besluit 79 (T2, §10 en A9, p135, §5.1)
[Goedgekeur]:
Die Sinode neem kennis van die ontwikkelinge
wat die funksionering van die Sentrum vir
Kommunikasie raak.
6.10.2 Besluit 80 (T2, §10) [Goedgekeur]:
Die Sinode wysig Bep 35.9 om te lees:
Sinodale Kommissie vir Kommunikasie (SKK)
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35.9.1 Samestelling
35.9.1.1 Die SKK bestaan uit:
35.9.1.1.1 vyf kundige lede wat deur die
Sinode aangewys word en
35.9.1.1.2 die Predikant in Sinodale Diens vir
Kommunikasie (PSD).
35.9.2 Opdrag
35.9.2.1 Toesig oor die Sentrum vir Kommunikasie.
35.9.2.2 Hantering van kerklike inligting.
35.9.2.3 Skakeling met die sinodes van OosKaapland en Noord-Kaapland ten opsigte van
die kerklike inligting en kommunikasie.
35.9.2.4 Skakeling met die openbare media.
35.9.2.5 Skakeling met die owerheid.
6.11 Reglement KGA (Bylaag 4)
6.11.1 Besluit 81 (T2, §11) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die Reglement van die KGA
goed.
Reglement 13: Die Kommissie vir Getuienisaksie in Kaapland (Wes- Suid en OosKaapland) van die VGK Kaapland, die NG Kerk
in SA en die RCA (KGA)
1. INLEIDING
Die kommissie, bekend as die Kommissie vir
Getuienisaksie (KGA) is deur die Nederduitse
Gereformeerde
Kerk
in
Suid-Afrika,
die
Verenigende Gereformeerde Kerk Kaapland en
die Reformed Church in Africa tot stand gebring
om die getuieniswerk van die drie Kerke wat in
1991 in een aksie saamgevoeg is te beheer,
bestaan voort ingevolge ’n ooreenkoms wat op 8
Junie 2007 tussen die Kerke gesluit is waarin
besonderhede van die samestelling, opdrag en
bevoegdhede van die kommissie uiteengesit
word.
In die uitvoering van die roeping tot getuienis, tree
die kommissie op as ’n eenheid en word daar ’n
verenigde getuienis gelewer, verenigde aksies
onderneem en met een stem na die ledekerke,
ander kerke en na die wêreld gekommunikeer.
Die KGA onderneem al sy bedieninge met as
uitgangspunt die klassieke ekumeniese simbole,
die drie Formuliere van Eenheid en die Belydenis
van Belhar. In dié lig is die ekklesiologiese
raamwerk vir die KGA bediening ’n eenheidsmodel waarin die koinoniale verband tussen die
verskillende rolspelers erken word. Daarom word
die werksaamhede van die KGA gedefinieer in
terme van ’n verhoudingsgerigte diens in en
vanuit die NG Kerkfamilie en ook in verband met
die ekumene.
2. HOOFDE VAN DIE OOREENKOMS
Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is:
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1. BEVESTIGING VAN DIE ROL VAN DIE KGA
2. HOOFDOEL
3. SAMESTELLING
4 WERKWYSE
5. AANSPREEKLIKHEID
6. VOLMAG
7 BEPERKING OP BEVOEGDHEDE
8. BESTAANDE PERSONEEL
9 PREDIKANTE
10. VRAE OOR BELEID
11. REKENINGKUNDIGE ADMINISTRASIE VAN
KGA
12. VERSLAG
13 GOEDERE
14. KGA REGLEMENT
15. REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
16. WYSIGING VAN OOREENKOMS
17. TERUGTREDE
3. WERKWYSE
Soos in die ooreenkoms uiteengesit tree die KGA
op deur ’n algemene vergadering, ’n uitvoerende
komitee met ’n dagbestuur en subkommissies,
laasgenoemde met uitvoerende komitees.
4. PROSEDURE BY VERGADERINGS
Die prosedure wat by Vergaderings gevolg word,
word bepaal deur die reglement van orde van
daardie een van die Kerke wat op die betrokke
tydstip volgens die besluit van die algemene
vergadering van die KGA van toepassing is.
5 FUNKSIONARISSE
5.1 Voorsitter
Die algemene vergadering van die KGA wys ’n
voorsitter en onder-voorsitter aan vir ’n termyn
van drie (3) jaar om die algemene vergaderinge
en dagbestuurvergaderinge te lei.
5.2 Sekretaris
Die dagbestuur kies ’n notulerende sekretaris vir
die administratiewe funksionering van die
kommissie vir ’n bepaalde tyd.
6. VERGADERINGS
6.1 Die Algemene Vergadering word jaarliks
gehou
6.2 Die Uitvoerende Komitee, dagbestuur en
subkommissies vergader so dikwels as nodig.
7. ORGANE
(Sien ooreenkoms punt 4)
7.1 Die Algemene Vergadering
Die Algemene Vergadering behandel sake wat tot
sy agenda behoort (verwys ooreenkoms punt 6).
7.2 Die Uitvoerende Komitee (UK)
7.2.1 Samestelling
Die Uitvoerende Komitee (UK) word deur die
Algemene Vergadering saamgestel en bestaan
waar moontlik uit 3 lede en 2 sekundi-lede van elk
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van die Kerke asook die predikant in sinodale
diens (PSD).
Die voorsitter en ondervoorsitter is deel van hulle
Kerk se verteenwoordiging.
Die Algemene Vergadering verseker dat die
onderskeie werksaamhede van die KGA in die UK
verteenwoordig word.
Die UK het die reg tot die koöpsie van 5 addisionele lede ter wille van hulle kundigheid en om
diversiteit te verseker.
7.2.2 Opdrag/taak
Die UK
7.2.2.1 beplan die algemene vergaderinge
7.2.2.2 behartig spoedeisende sake en sake spesiaal deur die algemene vergadering en die subkommissies aan hulle opgedra.
7.2.2.3 adviseer die algemene vergadering oor
die wyse waarop die KGA deur sy werksaamhede
die proses van eenwording in die NG Kerkfamilie
kan bevorder
7.2.2.4 doen oorhoofse finansiële beplanning en
bestuur in oorleg met die saakgelastigde van die
betrokke kerkvergadering
7.2.2.5 kan skakel met interkerklike groepe,
ander kerke, ekumeniese liggame en owerheidsinstansies.
7.2.2.6 doen aan die algemene vergadering verslag van hulle werksaamhede.
7.2.3 Dagbestuur van die UK
7.2.3.1 Samestelling
Die Dagbestuur (DB) van die UK bestaan uit die
KGA voorsitter, onder-voorsitter, die PSD’s en die
algemene sakebestuurder
7.2.3.2 Bevoegdheid
Die DB is ’n sub-kommissie van die UK en handel
sake af wat deur die UK na hom verwys word
asook spoedeisende sake wat tussen die UK vergaderings op sy agenda mag kom en wat binne
die bevoegdheid val wat die UK aan hom toeken
om te hanteer.
7.2.3.3 Taak
Die DB behartig alle dag tot dag sake van en
rapporteer sy bevindinge en aanbevelings aan die
UK.
8. OMVANG VAN DIE GETUIENISAKSIE
Die getuienisaksie van die kerke vind gestalte in
die gerigte bediening na binne en buite wat deur
die KGA bestuur word en tot die terrein waarvan
die volgende hoort:
8.1 Alle bedieninge wat KGA bestuur, koördineer,
begelei en fasiliteer (bv arbeidsbediening, omgewingsorg, straatwerk, getuienis teenoor en
dialoog met Jode en Moslems. Hierdie taak word
deur die KGA self of in samewerking/ vennootskap met ander kerke onderneem.
8.2 Die uitreik na alle nie-gekerstendes, mense
wat buite kerkverband geraak het en volgelinge
van afwykende rigtings. Hierdie taak word deur
die KGA self of in samewerking / vennootskap
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met ander kerke onderneem binne en buite die
RSA.

9.6 die sorg vir navorsing, beplanning, inligting en
voorligting oor die getuienistaak van die kerk;

8.3 Die keuring, toerusting en pastorale begeleiding van voltydse werkkragte in diens van die
KGA vir hulle getuienistaak in samewerking met
die kerke binne en buite die grense van die RSA
in wie se diens hulle staan.

9.7 die uitoefening van nodige toesig en beheer
oor werksaamhede wat deur die lidkerke onderneem word op die terreine wat onder die kommissie ressorteer;

Hierdie toerusting ten opsigte van getuienis is
aanvullend tot die toerusting wat in die plaaslike
gemeentes behoort te geskied.
Getuienis is primêr die funksie van die gemeente.
Wanneer gemeentes getuienisaksies hier of in die
buiteland onderneem, behoort hulle dit ter wille
van goeie koördinering in samewerking met die
KGA te onderneem.
9. WERKSAAMHEDE EN BEVOEGDHEDE
Ter verwesenliking van sy hoofdoel behels die
taak van die KGA die volgende:
9.1. advies aan die kerke in hulle getuienistaak in
die wêreld wat betref die volgende:
9.1.1 die opbou en toerus van gelowiges vir hulle
dienswerk in die gemeente en in die wêreld, as
getuies vir Jesus Christus met die oog op die
uitbou van die Koninkryk van God en sy
geregtigheid;
9.1.2 die strategie vir die uitvoering van hulle
getuienistaak in die wêreld;
9.1.3 die beleid ten opsigte van die getuienistaak
van die kerke;
9.1.4 die uitreik na alle mense, bv kerkvervreemdes, die wat buite kerkverband geraak het,
die nie-gekerstendes en die noodlydendes;

9.8 die benoeming van verteenwoordigers van
die KGA by ander sinodale kommissies;
9.9 die aanbieding van voorstelle vir kerkordelike
bepalinge ten opsigte van die funksionering van
kommissies vir getuienis van ringe en kerkrade en
9.10 die goedkeuring van huishoudelike reglemente vir subkommissies.
10. PERSONEEL
10.1 Indiensstelling,
goeding

werksopdrag

en

ver-

10.1.1 Die KGA stel ’n personeelbeleid saam en
pas dit aan na die eis van omstandighede.
10.1.2 By die indiensstelling van nuwe personeel
en die vul van vakatures word soos volg
gehandel:
10.1.2.1 Die personeelbeleid word in ag geneem.
10.1.2.2 Die KGA stel die werksopdrag van
uitvoerende personeel vas (sien ooreenkoms met
betrekking tot predikante).
10.1.2.2 Die bestuur en vergoeding van
personeel word hanteer op basis van die KGA se
personeelbeleid, vergoedingskale en byvoordele,
wat van tyd tot tyd deur die KGA volgens behoefte
aangepas kan word.
10.2 Vakatures

9.2 samewerking met al die kerke van die NG
Kerkfamilie aan wedersydse opbou van mekaar,
en die uitbou van die gemeenskap van die
gelowiges binne die een liggaam van Jesus
Christus ten einde so instrument te wees in die
hand van God in die uitvoer van sy heilswerk op
aarde;

10.2.1 Predikante (sien ooreenkoms)
10.2.2 In die geval van administratiewe personeel
word vakatures gevul, poste geskep en nuwe
aanstellings gemaak deur die uitvoerende komitee
van die betrokke subkommissie in oorleg met die
UK van die KGA.
10.2.3 Die personeel van die KGA word deur die
lidkerke geakkrediteer en verkry die bevoegdheid
om namens die KGA by enige gemeente of
kommissie van die lidkerke op te tree, inligting en
toerusting te verskaf en te organiseer ter
uitvoering van die doelstellings en werksaamhede
van die KGA.

9.3 samewerking op ekumeniese vlak;

11. FINANSIES

9.4 die uitvoer van opdragte van die betrokke
kerkvergaderinge en projekte te hanteer wat gedurende die reses ontwikkel;

Die dagbestuur stel met die oog op voorlegging
aan en goedkeuring deur die algemene vergadering ’n begroting op vir al die werksaamhede,
projekte en vergaderinge kragtens hierdie
reglement.

9.1.5 die oproep en opbou tot geloof in Jesus
Christus, toetrede tot sy kerk en betrokkenheid in
sy Koninkryk;

9.5 die verwysing van botsende opdragte om
deur die betrokke kerkvergaderinge se eie kommissies hanteer te word [Die benoemdes van ’n
lidkerk in die KGA vorm die betrokke lidkerk se
kommissie vir die hantering van botsende opdragte of sake waarvoor die KGA-reglement nie
voorsiening maak nie.];

12 SKULDVERDELING
12.1 Indien die KGA aangespreek word vir die
betaling van skuld in verband met sy werksaamhede waarvoor daar nie begroot is nie gee
die KGA dadelik daarvan kennis aan die Kerke.
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12.2 Indien enigeen van die Kerke vir die betaling
van sodanige skuld aangespreek word, gee die
Kerk dadelik daarvan kennis aan die KGA en aan
die ander Kerke.
12.3 Die Kerke besluit dan of die eis betaal of
betwis moet word.
12.4 Indien besluit word om die eis te betaal
geniet die Kerk wat die eis betaal ’n verhaalsreg
soos in klousule 11.3 van die ooreenkoms bepaal.
12.5 Indien besluit word om die eis te betwis
word elke afsonderlike item van die koste wat in
die bestryding van die eis aangegaan word of
waarvoor die Kerke aanspreeklik word deur hulle
gedra in verhouding volgens die formule wat
ingevolge klousule 11.2 van die ooreenkoms
vasgestel is vir die finansiële jaar waarin die
betrokke item van koste aangegaan is.
12.6 Indien die skuldeiser nie teen al drie Kerke
saam optree nie is ’n Kerk teen wie nie opgetree
word nie verplig om die Kerk of Kerke teen wie
wel opgetree word skadeloos te stel vir koste tot
die mate waarin eersgenoemde Kerk uiteindelik
ooreenkomstig die voorgaande paragraaf tot die
koste moet bydra.
13. WYSIGING
Die kerke kan hierdie reglement wysig op
voorlegging van of na oorlegpleging met die KGA.

7. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
ARGIEF EN BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE
A2, §1 – §6.10
A2, Bylaag 1, Reglement 3
7.1 Die Sinode neem die voorlegging van die
Sinodale Kommissie vir Argief en Bestuursinligtingsdienste (A2, p4-30) in behandeling.
7.2 Bossie Minnaar kry geleentheid om enkele inleidende opmerkings oor die voorlegging te maak.

7.3 Kursusse vir Kerkkantoorpersoneel
7.3.1 Besluit 82 (A2, p12, §6.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode vestig gemeentes se aandag op die
dienste van ABID en moedig gemeentes aan
om gebruik te maak van die DirekteurArgivaris se aanbod om ’n kursus vir
kerkkantoorpersoneel aan te bied, kerkkantore
te besoek en hulle behulpsaam te wees met
die selekteer van vernietigbare stukke; dít wat
bewaar moet word; en die opstel van die
inventaris om uitvoering te gee aan die Wet op
Bevordering van Toegang tot Inligting.
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7.4 Digitering van kerklike dokumente
7.4.1 Besluit 83 (A2, p12, §6.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met instemming kennis van
die optrede van ATABID en die Algemene
Sekretaris om die ooreenkoms soos deur die
GSU (Mormone) voorberei en voorgelê – wat
voorsiening maak vir die beskerming van die
NG Kerk se Intellektuele Eiendomsreg – te
onderteken.
7.4.2 Besluit 84 [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met instemming kennis van
die ABID se onderhandelinge met die GSU en
die Disa-projek in Durban met die oog op die
gratis digitering van kerklike dokumente.
7.4.3 Besluit 85 [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek ATABID om, met die oog
op toeganklikheid vir navorsingsdoeleindes,
voort te gaan met ’n ondersoek na die
moontlike digitering van alle kerklike
dokumente/acta van die NG Kerk.
7.4.4 Besluit 86 [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek ATABID om – in oorleg
met die ASM – ’n beleid op te stel vir die
digitering van dokumente wat moontlik ’n
sensitiewe inhoud het.

7.5 Toegang tot argivalia
7.5.1 Besluit 87 (A2, p12, §6.3) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met instemming kennis van
ATABID se beleid ten opsigte van toegang tot
gemeentes se argivalia in die Argief, naamlik:
1. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van
gemeentes (wat in die Argief geberg word) wil
verkry, moet vooraf self, met ’n duidelik
gemotiveerde aansoek [doel en onderwerp] by
die gemeente aansoek doen om toegang tot
die argivalia.
2. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van
gemeentes wil verkry, moet ’n afskrif van die
aansoek, saam met die gemeente se toestemming, aan ABID voorsien alvorens
toegang tot die argivalia verleen sal word.
3. Alle navorsers wat ’n Wet 2 van 2000versoek [Wet op die Bevordering van Toegang
tot Inligting] wil verkry, volg die voorgeskrewe
prosedure.
7.6 Argief- en Inligtingswetgewing
7.6.1 Besluit 88 (A2, p12, §6.4) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek sinodale kommissies,
ringe en gemeentes
1. om dringend kennis te neem van die
implikasies wat die Wet op die Bevordering
van Toegang tot Inligting [Wet 2 van 2000] en
die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en
soos aangevul in Goewermentskennisgewing
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gemeentes inhou en

vir

plaaslike

2. om so spoedig moontlik die ooreengekome
inventaris [Sien A2, p8, §5.5] aan ABID te
besorg.

7.7 Registerafskrifte
7.7.1 Besluit 89 (A2, p12, §6.5) [Goedgekeur]:
Die Sinode keur die volgende ordereëling ten
opsigte van die indien van lidmaatregisterafskrifte goed:
1. Die Gemeentes se Kerkraadsargief-kommissie
1.1 kontroleer die jaarlikse registerafskrifte –
soos voorberei deur die kerkkantoorpersoneel – aan die hand van die voorskrifte,
keur dit goed en stuur dit direk aan die ABID in
Stellenbosch en
1.2 werk met ABID saam waar verbeterings
aan foutiewe registerafskrifte aangebring moet
word of waar uitstaande registerafskrifte
ingestuur moet word.
2. ABID
2.1 vra verbeterings aan registerafskrifte, of
die uitstaande registerafskrifte, direk by
gemeentes aan en
2.2 nader die Ringsargiefkommissie om hulp
te verleen waar gemeentes nie reageer op
versoeke om verbeterings aan of uitstaande
registerafskrifte nie.
3. Die Ringsargiefkommissie
3.1 ontvang nie meer die jaarlikse registerafskrifte van gemeentes met verslag aan die
Ring nie, maar verleen, waar nodig, hulp aan
gemeentes (ten opsigte van registerhouding)
en aan ABID (om verbeterings aan of
uitstaande registerafskrifte vanaf gemeentes
te verkry, waar samewerking nie verkry word
nie);
3.2 vra ABID om hulp met opleiding waar dit
blyk dat ringsgemeentes probleme met hulle
registerhouding ervaar;
3.3 gaan wel die registerhouding van die gasheergemeente tydens die jaarlikse ringsitting
na met verslag aan die Ring;
3.4 versorg die ringsargief volgens die voorskrifte in die Argief en Museum-reglement
[Sien Regl 3.2: 4].
3.5 Die Ringskriba stuur nie meer die jaarlikse
registerafskrifte van die ringsgemeentes,
saam met die ringstukke, na ABID nie.
4. Indien die “Sentralisering van Registers” in
2008/9 ingestel word, sal die indiening van
Registerafskrifte soos dit vandag bestaan, in
geheel verval en sal die Reglement [Regl 3.4]
sodanig aangepas word.

NOTULE

7.8 Sentralisering en rekenarisering van
lidmaatregisters [Sien A2, p9, §5.7]
7.8.1 Besluit 90 (p13, §6.6: 1) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met dank kennis dat die
Algemene Sinode in beginsel die rekenarisering en sentralisering van lidmaatregisters
goedgekeur het en besluit om heelhartig met
die projek saam te werk.
7.8.2 Besluit 91 (p13, §6.6: 2) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek die SFK om die nodige
reëlings te tref vir die invordering van
gemeentes se jaarlikse tarief vir ABID se
dienste ten opsigte van die sentralisering en
rekenarisering van lidmaatregisters.
7.8.3 Besluit 92 (p13, §6.6: 3) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek gemeentes om so spoedig
moontlik seker te maak dat hulle lidmaatdatabasis volledig en korrek is (met identiteitsnommers), sodat die stelsel op 1 Januarie
2009 in werking gestel kan word.
7.8.4 Besluit 93 (p13, §6.6: 4) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek SKABID om gemeentes op
hoogte te hou van die vordering met die
proses en om gemeentes van hulp te wees
met die vereistes van ’n gemeentelike databasis.

7.9 Argiefgebou
7.9.1 Besluit 94 (A2, p13, §6.7) [Goedgekeur]:
Die Sinode neem met kommer kennis van die
onopgeloste probleme in die argiefgebou en
versoek die eienaar (SFK) om dringend te
begroot vir en aandag te gee aan die gebreke –
veral ten opsigte van die kluise se vloere,
beveiliging en klimaatbeheer.

7.10 Begroting van die SKA
7.10.1 Besluit 95 (p13, §6.8) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek die SKA om in oorleg met
die SFK en die onderskeie moderature die
moontlikheid te ondersoek om die huidige
finansiële ooreenkoms tussen die NG Sinodes
van Oos-Kaapland en Noord-Kaapland en die
VGK Sinode van Kaapland aan die een kant en
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland aan die
ander kant te vervang met ’n aanslagmodel
waarvolgens elke sinode sy aandeel aan die
Algemene Sinode se begroting vir ATABID
betaal volgens die betrokke sinode se werklike
rakspasie (per meter) in die argiefgebou te
Stellenbosch.

7.11 Wysiging van Bepalings en
Reglemente
7.11.1 Reeds goedgekeur met Besluit 42 (H28H33)
7.12 Hiermee is A2 (SKABID) afgehandel.
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8. EERSTE VOORLEGGING VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR LEEREN AKTUELE SAKE
T4.1
EN
TWEEDE VOORLEGGING VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR LEER- EN
AKTUELE SAKE
T4.2
8.1 Francois Wessels kry geleentheid om enkele
mededelinge oor die voorlegging te maak.

8.2 Geweld en misdaad (A11, p209,
§7.2.7.1)
8.2.1 Aanbeveling 7.2.7.1 (p209) is na TKLAS
verwys (Sien H11, §4.1.2):
Die Sinode beklemtoon weer eens dat een van
die grondoorsake van geweld en misdaad die
miskenning van die menswaardigheid van mense
is, en dat die stryd teen geweld en misdaad
verbind is aan die stryd om mense te help om
hulle menswaardigheid terug te kry.
8.2.2 Besluit 96 (T4.1: 1.1) [Goedgekeur]:
Die Sinode beklemtoon weer eens dat een van
die belangrikste grondoorsake van geweld en
misdaad die miskenning van God Drie-enig se
heerskappy in ons land is. Dit het tot gevolg
dat die waardigheid van mense aangetas
word. Die stryd teen geweld en misdaad is
verbind aan die stryd om mense te help om
hulle menswaardigheid terug te kry.
8.2.3 Besluit 97 (T4.1: 1.2) [Goedgekeur]:
Die Sinode vra SKLAS om deur studiestukke
die Sinode te adviseer oor die Bybelse
standpunte ten opsigte van wetgewing oor
lyfstraf, doodstraf en aborsie, met verslag aan
die Moderamen, met inagneming van ander
studies wat hieroor gedoen is.
8.2.4 Beskrywingspunt 16 (T4.2: 1) [Nie
aanvaar nie]:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:
1. die staat te nader oor die herinstelling van die
doodstraf, na aanleiding van die studiestuk van
die Algemene Sinode 1986 met betrekking tot die
Skrifgronde aangaande die doodstraf en die
daaruit voortvloeiende aannames [Sien Notule,
Algemene Sinode 1986, Doodstraf: Aanbevelings
(en motivering vir die voorstel). Punte 4.14.6.1 tot
4.14.6.6 ‘Die Sinode handhaaf op Skrifgronde’].
2. die samewerking van die ander kerke in SuidAfrika, asook die SARK, hierin te soek.
8.2.5 Besluit 98 (T4.2: 1) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om,
met die Algemene Sinode van 1986 se
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studiestuk oor die doodstraf as vertrekpunt, ’n
studiestuk op te stel oor die doodstraf en die
regering hieroor te nader, in samewerking met
ander kerke in Suid-Afrika. Weens die
dringendheid van die saak word die Algemene
Sinodale Moderamen versoek om die saak so
spoedig moontlik te hanteer.
8.2.6 Amendement 35 [Laat vaar ten gunste
van Besluit 98]:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die
verslag oor Doodstraf en aanbevelings (soos dit
deur die Algemene Sinode van 1986 aanvaar is)
tot uitvoering te bring, deur die regering oor die
standpunt van die kerk oor doodstraf in te lig – in
samewerking met ander kerke in Suid-Afrika.
8.3 Die bediening van bevryding en die
geesteswêreld (A11, p221-222, §8.5)
8.3.1 Amendement 39 [Nie aanvaar nie]:
Wysig die paragraaf na “Dit lui soos volg” met die
volgende: “Die Sinode gee opdrag dat die
studiegroep oor die bediening van bevryding wel
die volgende riglyne sal aanvaar in hulle nadenke
oor die bediening van bevryding:”
8.3.2 Besluit 99 (T4.1: 2) [Goedgekeur]:
Die Sinode versoek dat die studiegroep oor
die bediening van bevryding wel die volgende
riglyne in ag sal neem in hulle nadenke oor die
bediening van bevryding:
1. Jesus Christus is die absolute Oorwinnaar
en enige bediening van bevryding moet Sy
heerskappy dien.
2. Die werklikheid van die duiwel word erken,
asook sy vermoë om mense, insluitende gelowiges, aan te val.
3. Die ondersoek na hierdie bediening van bevryding behoort gedoen te word vanuit die Bybelse boodskap van Christus se oorwinning
oor die geesteswêreld.”
8.4 Hiermee is T4.1 en T4.2 afgehandel.

9. BESKRYWINGSPUNTE
9.1 Besluit 100 (Beskrywingspunt 38) [Goedgekeur]:
Ons het tydens die afgelope sitting weer agtergekom dat die kerk se veranderde standpunte
oor sake soos apartheid, rasse-sake en afsonderlike kerke vir baie van ons lidmate verwarrend is.
Daar is lidmate wat voel dat die kerk hulle
mislei het deur byvoorbeeld die apartheidsbeleid Bybels te probeer begrond.
Ons het ook meermale mense hoor sê dat die
NG Kerk, by die ander verskonings wat reeds
gevra is, aan sy eie lidmate ’n verskoning hieroor verskuldig is.
Die Sinode het begrip vir die versoek, en wil
hierdie saak met groot wysheid en sensitiwiteit hanteer.
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Ons vra die Moderamen om in gesprek met lidmate te soek na ’n sinvolle wyse waarop dit
gedoen sal kan word.
9.2 Besluit 101 (Beskrywingspunt 40) [Goedgekeur]:
Die Sinode bevestig sy vertroue in die integriteit van die huidige, sowel as die vorige, Moderamen.
Die Sinode besef dat hulle, soos ons almal,
breekbare kleipotte is.
Die Sinode verbind hom daartoe om vir die
Moderamen te bid, sodat hulle die beeld van
Christus al meer sal uitstraal.
Die Sinode se gemeenteleiers onderneem om
hulle te ondersteun en oop kommunikasiekanale te wees.
9.3 Besluit 102 (Mosie 36) [Goedgekeur met
akklamasie]:
Die Sinode dra dit aan die Suid Afrikaanse
Rugbyspan oor: “Ons bid vir julle, doen julle
net die res!”
9.4 Mosie 37 [Verval in die lig van Besluit 100]:
1. Ons het as Sinode elke dag in 2 Korintiërs 4:7
gelees dat ons maar kleipotte is wat maklik breek.
Dit is ook hoe die NG Kerk is. Ons bely teenoor
ons lidmate dat ons teologiese foute gemaak het
met die regverdiging van die beleid van apartheid
en ook die oortuiging dat aparte sinodes/kerke op
’n rassegrondslag gevorm word.
2. Noudat ons in die proses van kerkhereniging
is, is dit vir ons belangrik om te sê dat ons jammer
is vir die verwarring, onsekerheid en wantroue wat
dit by lidmate veroorsaak het.
3. Die Sinode wil graag in nederigheid hande vat
met al sy lidmate en vra dat ons biddend in die lig
van God se Woord die pad onder Sy leiding
verder sal loop.
NOTULE VAN DONDERDAG
Die notule van die vierde sittingsdag, oggenden middagsessie (Donderdag 18 Oktober
2007) word goedgekeur. Die aandsessie
(H25, § 3 en verder) en Vrydag se notule word
na die Moderatuur verwys vir goedkeuring.

10. Voorlegging van die Sinodale
Kommissie vir Vrouelidmate –
Vervolg
A16, §1 – 5, p243-244
A16, Bylaag 1, p245-254
10.1 Franziska Andrag-Meyer gee ’n kort
inleiding oor die Vrouelidmate se voorlegging.
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10.2 Besluit 103 (A16, p254, §25) [Goedgekeur]:
1. Die Sinode neem kennis van die navorsingsdokument.
2. Die Sinode versoek gemeentes om hierdie
dokument as ’n gespreksdokument in ringe en
gemeentes te hanteer.
Die Voorsitter bedank vir Hannes Koornhof en
Coenie Burger vir die ongelooflike bydrae wat
hulle tot hierdie Sinode gelewer het en in die
toekoms steeds sal lewer. Die Sinode sing
hulle toe: “Laat Heer u seën op hul daal.”
VERTROUENSGESPREK
Frederick Marais lei ’n finale rondte van tafelgesprekke. Die volgende vrae word gestel:
1. Wat veroorsaak wantroue in ons sinodale
sisteem?
2. Hoe kan ons saam bou aan vertroue?
David Botha (VGK, Darling) deel met die
Sinode hoe hy met vertroue leef en heling
gevind het.
Frederik bedank die tafelleiers vir hulle rol.

11. LEDE VAN DIE PREDIKANTE
PENSIOENFONDS
11.1 Francois Cillié verduidelik dat die lede van
die Predikante Pensioenfonds (dit wil sê die dominees) die trustees moet aanwys. Dit is gewoonlik
die SFK Dagbestuur.
11.2 Die volgende predikante word deur die SFK
voorgestel as lede trustees van die Predikante
Pensioenfonds:
11.2.1 Primariuslede: Callie Visagie (voorsitter);
Monty Sahd (ondervoorsitter); Marius le Roux;
Dokkie Lindveldt; Peet Louw en Bossie Muller.
11.2.2 Sekunduslede: Johan Steyn, Carl Cronjé,
Jan van Heerden, Marius Theron, Paul Langeveld
en Willie Cilliers.
11.3 Dit word so deur die lede van die Predikante
Pensioenfonds (die predikante) goedgekeur.
11.4 Die vergadering neem kennis dat die Predikante Pensioenfonds se Werkgewer Trustees
soos volg deur die SFK aangewys is:
11.4.1 Primariuslede:
Bobbie Jooste, Christo
Meyer, Erin Scholtz, Christiaan van Schalkwyk en
die Saakgelastigde
11.4.2 Sekunduslede:
Johan Steyn, Charl
Cronjé, Jan van Heerden en Marinus Theron.
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12. VOORLEGGING VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENSVERHOUDINGE
A4, p48-53
12.1 Besluit 104 (A4, p53, §6.1) [Goedgekeur]
Die Sinode dra dit aan die SKDV op om hom
steeds op hoogte te hou van die arbeids- en
verwante wetgewing van die land en om die
AKDV met voorstelle te dien wat ter sake kan
wees vir die kerk se eie diensverhoudingebeleid.
12.2 Die wysigings aan Reglement 5 is reeds
hanteer by T2 (Sien H45, §6.9).
12.3 Hiermee is A4 (Diensverhoudinge) afgehandel.
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BEDANKINGS
Monty Sahd bedank: Goudini Oord en personeel, vir Chris Hugo en al sy mense, die
administrasiekantoor, in besonder Chrisna
van der Merwe, die notulespan onder leiding
van Bossie Minnaar, die logistieke span, die
klankmense, orige lede van die taakspan,
fasiliteerders, stemtellers, borge, almal wat
bygedra het tot die hele atmosfeer by die
Sinode en Braam Hanekom vir die wyse
waarop hy die vergadering gelei het. Die
diepste dank gaan aan die Here wat tot hier
gelei het.

GELUKWENSING
Marius Falck en Christo de Vries verjaar
vandag.

Afgevaardigdes word versoek om die
evalueringvorms te voltooi.
Afgevaardigdes word versoek om die tafels
skoon te maak van alles met die oog op die
afsluiting van die sinodesitting (Nagmaal).
Die vergadering verdaag vir verversings van
10:30 tot 11:00.

Lux Verbi oorhandig ’n Bybel aan Braam.

Die vergadering word om 11:00 voortgesit.

13. VERBINTENIS
13.1 Johan van der Merwe hou die verbintenis
aan die Sinode voor:
God Drie-Enig is aan die werk.
Niemand kan dit keer nie.
Selfs deur óns werk God.
Ons verwonder ons hieroor,
want ons is kleipotte wat maklik breek.
Ons weet nie alles nie.
Ons maak foute.
Ons is dikwels selfgerig en verdeeld.
Maar God lós ons nooit, en stuur ons
om kerk-sáám-met-ander te wees
ons sien die eenheid tussen gelowiges groei;
om kerk-vír-ander te wees
ons is nie daar vir onsself nie;
om kerk-in-Afrika te wees
ons is geseënd om hier te leef; en
om kerk-vir-die-skepping te wees
ons is verantwoordelik vir die omgewing.
Kom ons doen dit!

Die spiritualiteitspan, onder leiding van Marié
Britz, lei die afsluiting van die Sinode.
Na die sing van twee liedere deel die
Voorsitter (Braam Hanekom) ’n paar persoonlike woorde met die vergadering.
Hy oorhandig die besluit van die Sinode
oor die herroeping van die 1857-besluit (Besluit 33) aan dr Allan Boesak.
Dr Boesak kry geleentheid om te reageer.
Hy beskryf die herroeping van die 1857-besluit as ’n moment van onbeskryflike historiese en teologiese waarde (Sien volledige
boodskap op H115).
Na die sing van ’n lied, lees die vergadering die verbintenis hardop (Sien §13.1
hier bo).
Marié Britz lei die vergadering in die gebruik van Nagmaal in die tafelgroepe.
Terwyl die vergadering “Doen slegs U wil,
Heer” (Halleluja 286) sing, verlaat die Moderatuur die vergadersaal met die vyf groot
kleipotte. Marié Britz spreek die seën uit.
Die vergadering verdaag om 12:15.

GROETEBOODSKAP: VGK
’n Groeteboodskap wat van die Moderamen
van die VGK ontvang is, word voorgelees.

Notule gelees en goedgekeur deur die Moderatuur op:
Voorsitter:

Skriba:
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D1 VOORLEGGING VAN DIE MODERAMEN
aan die Sinode van Wes- en Suid-Kaap
15 – 19 Oktober 2007
LAATSTUK

In hierdie voorlegging word die volgende sake hanteer
•

Die Moderamen se verslag van die afgelope vier jaar

•

Voorstelle van die Moderamen oor die herroeping van die besluit van die Kaapse Sinode van 1857
en oor gesamentlike sinodes van die NGK en VGKSA in die groter Kaapland

•

Voorstelle van die Moderamen oor die samestelling van die Moderatuur, die Moderamen en ons
sinode se afvaardiging na die Algemene Sinode in die toekoms

•

’n Voorstel van die Moderamen oor die implementering van VBO [Die voortgesette
bedieningsopleiding van predikante wat voortaan verpligtend sal wees]

“Dit gaan oor gemeentes, stupid....!”
“It’s the economy, stupid”, was die slagspreuk wat
deur die presidentsveldtog van President Bill
Clinton van die VSA in 1992 beroemd gemaak is.
Hierdie fokus van sy veldtog het hom gehelp om
die skynbaar onmoontlike reg te kry. Hy het
President George HW Bush [snr] verslaan ten
spyte daarvan dat Bush se gewildheid na die
Koeweit-oorlog ongekende hoogtes bereik het.
Clinton het suksesvol gefokus op die een
swakpunt van Bush se presidentstermyn, die
ekonomie, wat toe in ’n resessie was.
Die afgelope vier jaar het die Moderamen toenemend vir hulleself en vir mekaar gesê: dit gaan
oor gemeentes! Die ondersteuning van gemeentes om hulle gestuurde roeping te leef was toenemend die primêre fokus van alles wat die Moderamen probeer doen het. Die kerk leef immers in
gemeentes. Indien gemeentes daarin kan slaag
om hulle gestuurde roeping al beter te leef, sal die
kerk sy roeping al beter vervul.
Vanuit die Verbintenis van die Sinode van 2003,
het die Moderamen vir hulleself die volgende
prioriteite gestel: aanbidding, kerkeenheid,
armoede, hulp aan gemeentes en leierskapsontwikkeling. Ten opsigte van sekere prioriteite is
ons dankbaar oor wat bereik is. Wat ander betref
is daar nie die soort vordering gemaak waarop
[miskien oor-idealisties!] gehoop is nie.

1. ARMOEDE
’n Aantal inisiatiewe is in hierdie verband onderneem. BADISA en die SKDB is ondersteun in die
reël van ’n Konferensie oor armoede in Kraaifontein in Maart 2005. Die kwaliteit van die konferensie was baie hoog, maar die opkoms baie

teleurstellend. Daar is beplan om ook
Streekbyeenkomste saam met die VGK hieroor te
hou, maar om verskeie redes het dit nie gerealiseer nie
Aan die ander kant het ’n opname getoon dat talle
gemeentes op plaaslike vlak betrokke is by
gemeenskaps-aksies wat op gemeenskapsontwikkeling en die verligting van armoede gerig
is. Om gemeentes hierin beter te ondersteun, is
noodsaakliker as ooit. BADISA beoog om binnekort ’n persoon aan te stel wat spesifiek fokus op
die ondersteuning van gemeente-diakonaat.
Projek ABC Leer LEEF, ’n geletterdheidsprojek
wat hoop bring vir ongeletterde volwassenes en
kleuters in voorheen benadeelde gemeenskappe,
is in 2006 deur die Sinodale Kommissie vir
Vrouelidmate geloods om gemeentes aan te
moedig
tot
praktiese
betrokkenheid
by
armoedebestryding. Die projek begin nou baie
mooi momentum kry: drie-en-twintig gemeentes is
reeds na ’n jaar besig met geletterdheidsprojekte.
Gemeentes wat nog nie soortgelyke projekte in
hulle gemeente het nie, word aangemoedig om
deel te word hiervan.
Die pos van ds Pieter Grove is met behulp van ’n
privaat borgskap by Buvton gevestig en fokus op
navorsing en die ondersteuning van [veral VGK]
gemeentes
ten
opsigte
van
plaaslike
gemeenskapsontwikkeling en armoedeverligting.

2. KERKHERENIGING
’n Primêre fokus van die Moderamen was dat ons
daadwerklik sal groei op die pad van die hereniging van die NG Kerk Familie. Talle inisiatiewe is
in hierdie opsig deur sinodale kommissies en deur
die Moderamen self geneem.
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Die Here het ons hierin wonderlik geseën
o Daar is ’n nuwe gesindheid en groei in onderlinge vertroue oor ’n breë front in ons streek
tussen die NGK en die VGK.
o

Feitlik al die Sinodale Kommissies van die
twee kerke is óf Eenheidskommissies óf werk
ten nouste met mekaar saam.

o

Die afgelope jaar was op enkeles na alle
Moderatuursvergaderings gesamentlike vergaderings van die twee moderature.

o

’n Al groter getal gemeentes en ringe groei
nader aan mekaar en enkeles het reeds een
struktuur gevorm.

Ons ondersteun die Algemene Sinode se
eenheidsproses
Daarom loof en prys ons die Here vir die groei op
die pad na hereniging van die vier kerke van die
NG Familie die afgelope twee jaar. Die
konsultasiegesprekke wat nou in gemeentes
plaasvind is uiters belangrik, omdat daar by
gemeentes en lidmate die wanpersepsie begin
ontwikkel het dat die leierskap van die kerke
eensydig en outoritêr oor die eenheid gaan
besluit. Ons is bewus daarvan dat daar
gemeentes is waar lidmate nog behoefte het aan
gesprekke oor die “dat” [oftewel die “of”] van
kerkhereniging. Dit is belangrik dat die nuwe
Moderamen, gemeentes wat nog behoefte aan
gesprekke hieroor het, met sensitiwiteit sal
begelei. As Moderamen ondersteun ons die
Algemene Sinode se standpunt dat dit nou oor die
“hoe” gaan. Reeds in 2003 het hierdie sinode so
’n besluit feitlik eenparig geneem [Vgl Handelinge
2003 H24, punt 1] Ons moet nou ’n pad met
mekaar loop om saam seker te maak dat die
manier hoe die hereniging plaasvind, die eenheid
en die leef van ons roeping as kerk en gemeentes
die beste sal dien.
Eenheid moet nou op grondvlak groei
Die groei in eenheid in verhoudinge en versoening
op plaaslike gemeente- en ringsvlak is nou uiters
belangrik. Ons is hoopvol dat die basis hiervoor
gelê is en dat dit in die volgende jare toenemend
sal kan gebeur. Juis die feit dat die twee Moderature van ons eie sinode en van die VGK Kaapland
toenemend as Gesamentlike Moderatuur funksioneer, maak dit moontlik dat struikelblokke op gemeente- en ringsvlak baie meer konstruktief as in
die verlede hanteer sal kan word. Ons is nou
vennote wat al ons lidmate, gemeentes en ringe
wil help groei op die pad van eenheid en hereniging.
Konkrete voorstelle aan die sinode
Die Moderamen maak daarom twee konkrete
voorstelle aan die sinode wat ons glo ons saam
gaan help op hierdie pad van groei na mekaar in
eenheid. [Sien aan die einde van hierdie voorlegging asook Bylaag 2a en 2b]
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3. GEMEENTE-ONTWIKKELING
Die sinode van 2003 was diep onder die indruk
van die dringende behoefte aan Gemeenteontwikkeling [toe genoem Nuwe GemeenteOntwikkeling] en het dit aan die Moderamen
opgedra om te sorg dat daar in hierdie opsig
konkreet gevorder word. Na onderhandeling met
die gemeente van Stellenberg is Braam Hanekom
aangestel om hierin leiding te neem. In die
voorlegging van die SKG word volledig hieroor
berig en word konkrete voorstelle tov die toekoms
gemaak. Van die begin af is hierdie werk gedoen
as eenheidsbediening van die NGK en VGK en
die samevoeging van die werksaamhede van GO
en die SRKS [Skiereilandse Raad vir Kerklike
Samewerking] is die bevestiging daarvan dat dit
hier oor een gesamentlike bediening gaan.

4. ONDERSTEUNING VAN GEMEENTES
Nie namens nie, maar veral vir gemeentes
Hierbo is reeds genoem dat dit gou vir ons as
Moderamen duidelik geword het dat die maksimale ondersteuning van gemeentes in die leef
van hulle roeping die primêre doel van die sinodale struktuur moet wees. Alle Sinodale Kommissies het hierby ingekoop en fokus toenemend
hierop. Aanvanklik is gewerk met die 75% - 25%
verdeling wat reeds in die Sinode-agenda van
2003 genoem is as riglyn: 75% van wat sinodale
kommissies doen moet daarop gemik wees om
gemeentes te ondersteun in hulle werk en 25%
moet dinge wees wat kommissies namens
gemeentes doen. Mettertyd het dit duidelik
geword dat nie met so ’n generiese riglyn gewerk
kan word nie. Sommige kommissies se fokus is
uitsluitlik gemik op die ondersteuning van predikante en gemeentes in hulle bediening. Ander
kommissies [bv die buitelandse bediening van
KGA en die bestuur van tehuise deur BADISA] se
hooffokus is weer op dit wat namens gemeentes
gedoen word, omdat geen enkele gemeente dit
alleen kan doen nie. Ook hierdie kommissies probeer egter om gemeentes so goed moontlik te
ondersteun in hulle plaaslike taak van getuienis
en barmhartigheid. Die proses van sinodale struktuurontwikkeling [sien die verslag elders in die
agenda] het daarom nie bloot rasionalisasie as
doel nie. Die primêre doel is ’n sinodale struktuur
wat gemeentes op die beste manier met hierdie
leef van hulle gestuurde roeping sal help.
Die toetssteen is dikwels die begroting
In enige instansie is die grootste toets vir hoe
ernstig ’n mens met jou prioriteite is, waarskynlik
die vraag of dit uiteindelik in die begroting neerslag vind. Wanneer ’n begroting nie so herstruktureer kan word dat daar toenemend middele
beskikbaar is om die visie te leef en nuwe prioriteite moontlik te maak nie, bly dit dikwels net
woorde. In samewerking met SFK en in oorleg
met die dagbesture van al die kommissies het die
Moderamen ’n proses begin om persentasie-
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teikens aan sekere begrotings-items te koppel. Dit
maak dit moontlik dat al meer fondse beskikbaar
gemaak kan word vir prioriteitsareas soos
kerkhereniging en die ondersteuning van gemeentes.
Communitas –
Sentrum vir Gemeentebegeleiding
Een van die wonderlikste en baie onlangse
ontwikkelings in die poging om gemeentes maksimaal te ondersteun in hulle bediening, is die stigting van die Communitas – Sentrum vir
Gemeentebegeleiding. [Sien Bylaag 3] Dit is ’n
eenheids-inisiatief van die NGK Wes- en SuidKaap en die VGK Kaapland en behels die belyning en sinkronisasie van alle dienste van sinodale kommissies wat op gemeentes gerig is.
As deel van die belyning en sinkronisasie van die
dienste van Communitas aan gemeentes, vorm al
die PSD’s van die NGK en VGK wat primêr met
gemeentes werk, voortaan ’n kollegaspan wat
dienste in gemeentes saam beplan en sinkroniseer/koördineer.
Die Sinodale Kommissie van die VGK Kaapland
en ons eie Moderamen het die stigting van
Communitas amptelik goedgekeur. Die stigtingsvergadering [eintlik vieringsbyeenkoms] was
op 17 September en is deur die Gesamentlike
Moderature gereël.
As kerklike Sentrum vervang Communitas vir
Buvton wat tot nou toe sommige van hierdie
dienste gelewer word. Daar word met die Fakulteit
Teologie onderhandel dat ’n Buro wat onder die
Fakulteit se beheer is, voortaan die ekumeniese
dienste wat tans deur Buvton gelewer word, sal
huisves. Hierdie Buro sal ’n nuwe naam hê en sal
in noue samewerking met die kerke werk.

5. POSISIONERING VAN DIE DIREKTEUR
VAN KOMMUNIKASIE
Toe die pos van Direkteur van Kommunikasie
geskep is, het ’n Sinodale Kommunikasiekommissie tot stand gekom waarin die Moderatuur, SKLAS en die Argiefkommissie verteenwoordig is. Die Direkteur Kommunikasie [tans dr
Ben du Toit] het verantwoordelikhede op al
daardie terreine gehad. Hierdie situasie het die
afgelope vier jaar in baie opsigte verander. Onder
andere is 50% van sy tyd deur die Algemene
Sinode uitgekoop met die oog op die
verantwoordelikhede van die Parlementêre Lessenaar. Die Moderamen het reeds geruime tyd
gelede die ou SKK ontbind. Na die onlangse
Algemene Sinode het die Moderamen opnuut
herbesin [ook saam met die ASM] oor die beste
aanwending en posisionering van die Direkteur
van Kommunikasie en die volgende hieroor
besluit:
•

Die PSD Kommunikasie is voortaan nie meer
die skriba van SKLAS nie, maar wel lid van
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SKLAS vanuit sy kommunikasieverantwoordelikhede. SKLAS kies as deel van hulle
dagbestuur ook ’n eie skriba
•

’n Nuwe Sin Kommissie vir Kommunikasie
word in die lewe geroep wat deurlopend saam
met die PSD vir Kommunikasie oor sy taak en
opdrag nadink en aan wie hy rapporteer

•

Die PSD Kommunikasie se diensverhouding
skuif dus van SKLAS na hierdie nuwe
Sinodale Kommissie vir Kommunikasie

•

Die samestelling van die eerste Kommissie vir
Kommunikasie sal geskied by die Sinode en
die opstel van ’n nuwe reglement sal geskied
deur die betrokke kommissie in oorleg met die
Moderatuur.
Vir verdere kennisname:
Die taakomskrywing van die PSD Kommunikasie
vir die 50% wat hy in diens van die Algemene
Sinode is, is ook nuut vasgestel en belyn met sy
al sterker aanwending tov kommunikasie [eerder
as leer en aktuele sake] in ons eie sinode.
Vir die Algemene Sinode verrig hy die volgende
funksies:
Redakteur
van
elektroniese
kommunikasie [NKG se webwerf]; Parlementêre
skakeling in samewerking met die Taakspan vir
Parlementêre skakeling; hantering van navrae tov
leerstellige en aktuele sake soos tans; ad hoc
sitting op ATLAS [Algemene Taakgroep Leer en
Aktuele Sake] soos nodig vir die parlementêre
werk.

6. SAMESTELLING VAN DIE
MODERATUUR EN MODERAMEN
In die aangehegde Bylaag beveel die Moderamen
aan dat wat die Moderatuur betref, daar weer
iemand spesifiek as skriba gekies word. Dit het uit
die afgelope termyn duidelik geword dat dit noodsaaklik is. [Sien punte 2 en 3 van Bylaag 1]
Verder word aanbeveel dat die Moderamen se
samestelling so gewysig word dat ringe baie sterker verteenwoordig word in die vergaderings van
die Moderamen. Hierdie aspek is die afgelope tyd
al meer as leemte ervaar, veral omdat ons sinodale streek so groot en wyd is. [Sien punte 4-6
van Bylaag 1]

7. AANWYSING VAN AFGEVAARDIGDES
NA DIE ALGEMENE SINODE
Dieselfde geld vir ons Sinode se afvaardiging na
die Algemene Sinode. Omdat die getal afgevaardigdes wat van ons Sinode mag gaan,
vermeerder is, is dit nou vir die eerste keer
moontlik om seker te maak dat daar minstens een
verteenwoordiger uit elke ring [predikant en/of
ouderling/diaken] die Algemene Sinode bywoon.
Daarom stel die Moderamen voor dat die manier
hoe die afgevaardigdes by die hierdie sinode
aangewys word, verander [Sien punte 8 en 9 van
Bylaag 1]
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8. VBO: VOORTGESETTE
BEDIENINGSBEGELEIDING VIR
PREDIKANTE
Die Algemene Sinode het in Junie 2007 besluit
dat hierdie voortgesette bedieningsopleiding van
predikante voortaan verpligtend is vir elke predikant. Die Moderamen ondersteun dit ten volle en
is dankbaar dat ons in die Sentrum vir
Bedieningsbegeleiding [Communitas] oor ’n
instansie beskik wat hierdie voortgesette opleiding
op ’n effektiewe en sinvolle manier sal kan aanbied. Die verandering van die naam van VTO
[Voortgesette Teologiese Opleiding] na VBO beteken nie dat die teologiese inhoud van die opleiding nie meer as belangrik geag word nie. Inteendeel, dit is miskien belangriker as ooit! Wat die
naamsverandering wel wil kommunikeer, is dat
alle kursusse [ook wat die teologiese inhoud daarvan betref] toegespits moet wees op die
bedieningswerklikhede waarbinne predikante leef
en werk. Die aanbeveling van die Moderamen
hieroor is hieronder in aanbeveling 4.

9. ONS ROEPING AS KERK DIE
VOLGENDE PAAR JAAR
Op sy vergadering van 15-19 Oktober 2007 gaan
die Sinode van Wes- en Suid-Kaap, soos in 2003,
weer konkreet probeer nadink oor ons roeping in
die huidige samelewing en vir die volgende aantal
jaar. As Moderamen wil ons suggereer dat die
volgende sake as prioriteite deur die sinode oorweeg sal word:
•

•

•

•

’n Voortgesette fokus op die ondersteuning
van gemeentes sodat hulle hul gestuurde
roeping kan leef in elkeen se konkrete en
dikwels unieke konteks
Die ondersteuning en toerusting van gemeentes sodat hulle ten opsigte van armoedeverligting
en
gemeenskapsontwikkeling
toenemend ’n konkrete verskil in hulle eie
konteks kan maak.
Daadwerklike groei en vordering op die pad
van kerkhereniging sowel wat sinodale
strukture betref as wat betref versoening,
beter verhoudinge en gesamentlike bediening
op die plaaslike vlak van gemeentes en ringe.
Die toerusting en motivering van lidmate om
hulle Christelike identiteit met nuwe
oorgawe in hulle persoonlike en in die
publieke lewe uit te leef

10. AANBEVELINGS
1. Herroeping van die besluit van 1857 van die
Kaapse Kerk [ Sien Bylaag 2a en 2b]
2. Vorming
sinodes

van

gesamentlike/verenigende

2.1 Dat met die NGK Oos-Kaap en die VGK
Kaapland in gesprek gegaan word ten einde
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nou reeds die moontlikheid van gesamentlike/verenigende sinodes te ontgin. [Dit is in
ooreenstemming met Reglement 6 van albei
kerke, met die besluite van die Algemene
Sinode van 2004 en ook met punt 6 van die
voorstelle van Achterberg 11 oor ’n model.]
Die uitvoering hiervan word aan die Moderamen opgedra.
3. Ringsgrense
3.1 Dat, met die oog op die sinvolle vorming
van gesamentlike/verenigende ringe tussen
die NGK en VGK die Moderamen voortaan aansoeke om die veranderings van ringsgrense
kan goedkeur met verslag aan die sinode.
3.2 Dat dit goedgekeur word dat die gemeente
Franschhoek voortaan deel sal wees van die
Ring van Stellenbosch [Verenigde Ring van
Stellenbosch]
4. Voortgesette Bedieningsopleiding [VBO]
4.1 Die Algemene Sinode het in hierdie verband soos volg besluit:
4.1.1 Die sinode besluit om, in belang van die
behoud van bedieningsbevoegdheid, voortgesette bedieningsopleiding vir huidige predikante as verpligtend en afdwingbaar te beskou
4.1.2 Die sinode besluit om so gou moontlik
via SKG’s en sinodes die predikante te raadpleeg oor die beste en sinvolste wyse waarop
hierdie verpligte en afdwingbare voortgesette
bedieningsopleiding ingerig kan word.
4.2 Ter uitvoering van bogenoemde besluit
die Sinode van Wes- en Suid-Kaap soos volg:
4.2.1 ’n Nuwe kommissie vir VBO wat as
subkommissies van die Kuratorium funksioneer en wat ten nouste met Communitas
saamwerk, word gevorm.
4.2.2 Die eerste kommissie word op die
sinode saamgestel as deel van die verslag van
die Kommissie vir Kommissies. Dit word aan
die Moderamen opgedra om die samestelling
van hierdie kommissie aan te pas soos wat
omstandighede dit nodig maak.
4.2.3 Wat die koste van VBO betref, besluit die
sinode soos volg:
4.2.3.1 Die Sinode begroot vir die koste verbonde aan VBO.
4.2.3.2 ’n Nominale bedrag per kursus word
van leraars self verhaal en word telkens in oorleg met die Moderamen bepaal. In die eerste
jaar sal hierdie bedrag R100 per kursus wees.
4.2.3.3 Gemeentes sal aangemoedig word om
jaarliks ’n vrywillige bydrae van R1000 per
predikant hiervoor te begroot.
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4.3.4 Die tyd wat leraars gebruik om VBOkursusse by te woon mag nie as verloftyd
gereken word nie.
4.3.5 Leraars doen na elke kursus aan die
kerkraad/kommissie/bediening verslag van die
kursus en van die moontlike benutting daarvan in die gemeentebediening.
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Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk,
magtig is om oneindig meer te doen as wat ons
bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk,
deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur
al die geslagte heen tot in alle ewigheid.
[Efesiërs 3: 20-21]
September 2007
Hannes Koornhof en Monty Sahd
-o0o-

Bylaag 1
WYSIGINGE AAN BEPALINGE SOOS DEUR DIE MODERAMEN
IN SAMEWERKING MET DIE SRK BESLUIT IS
1. VOORGESTELDE WYSIGINGE AAN DIE
BEPALINGE
1.1 Voeg by Bep 33.1.1 Bep 33.1.1.1 wat lui:
Indien geen kerkraadslid, ouderling of diaken
beskikbaar is nie, kan `n kerkraad een amptelike
waarnemer van die gemeente op koste van die
sinode stuur. So `n amptelike waarnemer het wel
spreekreg, maar nie stemreg nie.
1.2 Wysig Bep 33.3.1.1 om te lui: Die moderatuur
van die sinode bestaan uit die voorsitter
(moderator), ondervoorsitter (assessor), aktuarius,
skriba en een addisionele lid wat deur die sinode
verkies word (vgl regl 17:5.1). Persone mag nie
na twee termyne in dieselfde hoedanigheid
verkies word nie.
1.3 Wysig Bep 33.3.1.3 om te lui: Die PSD vir
kommunikasie en die saakgelastigde dien
adviserend in die moderatuur.
1.4 Wysig Bep 33.4.1 om te lui: 33.4.1.1 die
moderatuur 33.4.1.2 een predikant en een
ouderling/diaken per ring; 33.4.1.3 die voorsitters
van al die sinodale kommissies; 33.4.1.4 al die
PSD’s en die uitvoerende beampte van die
vrouebediening wat in adviserende hoedanigheid
deel van die moderamen is; 33.4.1.5 die
moderamen kan tot 5 lede met stemreg of op `n
ad hoc-basis adviserend koöpteer.
1.5 Wysig Bep 33.4.2 om te lui: Die moderamen
vergader ten minste een maal per jaar en die
kworum is meer as die helfte van die
stemgeregtigde lede.
1.6 Voeg die volgende Bep in by Bep 33.4.3 Wys
die afgevaardigdes na die algemene sinode aan
(vgl Bep 35.1.2)
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1.7 Skrap Bep 33.5. in sy geheel.
1.8 Wysig Bep 35.1 om te lui: die afvaardiging na
die Algemene Sinode (en `n buitengewone
Algemene Sinode), saamgestel uit die lede van
die vergadering, bestaan uit twee komponente:
35.1.1 die moderatuur en die voorsitters van die
kommissies van die sinode wat ampshalwe
afgevaardigdes is (Indien die voorsitter nie `n lid
van die sinode is nie, word `n lid van die betrokke
sinodale kommissie wat die sinode bywoon,
afgevaardig; Indien die voorsitter nie beskikbaar is
nie, word `n sekundus wat die sinode bygewoon
het, uit die betrokke kommissie as afgevaardigde
aangewys); 35.1.2 `n Balans van die afgevaardigdes (predikante en ouderlinge/diakens) wat op
ringsvlak genomineer word en deur die moderamen op so ’n wyse verkies word dat daar ten
minste een verteenwoordiger van elke ring na die
Algemene Sinode gaan.
1.9 Wysig Bep 35.2.2 om te lui: Die ringe konstitueer tydens die sinodesitting en: 35.2.2.1
nomineer een predikant en een ouderling/diaken
met twee sekundi as afgevaardigde na die
Algemene Sinode; 35.2.2.2 verkies een predikant
en een ouderling/diaken/lidmaat (verkieslik niepredikante) met sekundi as verteenwoordigers op
die moderamen; 35.2.2.3 verkies predikante,
ouderlinge/diakens/lidmate vir kommissies wat
ringsgewys saamgestel word (vgl Bep 35.4.2.2);
35.2.2.4
nomineer
predikante,
ouderlinge/
diakens/lidmate vir sinodale kommissies wat deur
die kommissie vir kommissies saamgestel word.
1.10 Skrap Bep 35.2.3
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BYLAAG 2(a)

HERROEPING – BESLUIT VAN 1857
AANLOOP TOT HIERDIE VOORSTEL
Een van die wonderlike seëninge wat die Here die
afgelope vier jaar vir ons as moderature van die
NGK en VGK gegee het, was dat ons deur baie
gesprekke heen kon groei in ons onderlinge
verhoudings, ons waardering en begrip vir
mekaar. Van die gesprekke was moeilik en selfs
pynlik, omdat ons werklik van hart tot hart met
mekaar moes leer praat. In hierdie gesprekke het
ons egter telkens ervaar dat daar ’n dieper band
is wat ons aan mekaar bind: die liefde van
Christus. Ons kon mettertyd leer om vir mekaar
lief te word, mekaar te vertrou en te groei in ons
sensitiwiteit vir mekaar.
Dit was gedurende hierdie gesprekke dat ons met
’n skok besef het hoe ’n groot seer die besluit van
die Kaapse Sinode van 1857 steeds vir ons
broers en susters in die VGK is. Ons was glad nie
daarvan bewus nie. Hoe meer ons saam daaroor
gepraat het, hoe sterker het die behoefte by ons
gegroei om as dit moontlik is, iets daaraan te
doen. Ons weet dat hierdie besluit van 1857 by
implikasie herroep is deur die besluite wat die
NGK sedert 1986 oor die eenheid van die kerk
geneem het. Tog wil ons die Sinode vra om as
simboliese daad van versoening hierdie besluit
van 1857 in soveel woorde te herroep. Ons doen
dit omdat ons gehoorsaam wil wees aan Jesus se
opdrag in Matt 5:23 en 24, naamlik dat as ek
bewus is van iets wat my mede-broer of -suster
pla, ek moeite moet doen om dit uit die weg te
ruim.
In hierdie Bylaag 2(a) gee ons
’n kort
verduideliking en motivering en maak ons enkele
konkrete voorstelle. Bylaag 2(b) gee meer
agtergrond oor dieselfde saak.
1. In 1857 het ’n vorige Sinode van hierdie kerk
’n besluit geneem oor die eenheid van die kerk
wat vir jare daarna reperkussie sou hê in kerklike
en openbare kringe in hierdie land en selfs wyer in
die wêreld.
Nadat die Kaapse Sinode vir baie jare geweier het
om Bybelse of kerklike sanksie aan aparte,
rasgeskeide eredienste/nagmaalsvierings te gee
nie, het die Sinode van 1857 besluit om as gevolg
praktiese redes, teen sy beter wete, “vanweë die
swakheid van sommige” aparte rasgeskeide
eredienste goed te keur (vgl die studiestuk:
Herroeping van die besluit van 1857 – Die
“zwakheid van sommigen”).
Die volledige besluit wat op 6 November 1857 in
Kaapstad geneem is, het gelui: “De Synode
beschouwt het wenschelijk en schrifmatig, dat
onze ledematen uit de Heidenen, in onze

bestaande gemeenten opgenomen en ingelijfd
worden, overal waar zulks geskieden kan; maar
waar deze maatregel, ten gevolge van de
zwakheid van sommigen, de bevordering van de
zaak van Christus onder de Heidenen, in den weg
zoude staan, de gemeente uit de Heidenen
opgerigt, of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of gesticht
genieten zal.”
2. Hoewel die besluit van 1857 by implikasie
reeds herroep is deur besluite wat die Kaapse
Sinode en die Algemene Sinode van die NGK in
die laaste twintig jaar oor kerkeenheid geneem
het, wil die moderamen tog aanbeveel dat die
Sinode van 2007 die besluit van 1857 in soveel
woorde herroep.
•

Ons doen dit in die oortuiging dat dit ’n
verkeerde en ongelukkige besluit was wat
reeds volgens die getuienis van die Sinode
van 1857 self eerder gegrond was op
menslike oorwegings as op die beginsels van
die Woord en die waardes van die Evangelie.

•

Ons doen dit ook omdat ons weet dat die
besluit direk en indirek aanleiding gegee het
tot baie pyn en vernedering by mense, wat
soos ons, volwaardige kinders van God is en
na die Beeld van God geskep is.

•

Ons doen dit omdat ons glo dat juis hierdie
besluit vir jare daarna dit vir ons kerk baie
moeilik gemaak het om Bybels en teologiese
reg te dink en te praat oor die evangelie, die
kerk en die eenheid en taak van die kerk.

•

Ons doen dit ook omdat dit vir ons duidelik
word dat dit hierdie besluit was (saam met
ander besluite wat daaruit sou vloei) wat die
NGK se andersins positiewe getuienis oor die
evangelie, ongeloofwaardig gemaak het in die
oë van ons geloofsgenote en van die wêreld.

Ons glo dat die herroepping van die besluit van
1857 ons in ons huidige herenigingsproses op ’n
nuwe baan kan plaas waarop ons saam met ons
broers en susters bybels en teologies kan dink oor
die toekoms van ons kerk, sy roeping en sy
eenheid.
Ons doen dit nie met hovaardigheid of oordeel oor
ons vaders en moeders nie. Ons is die Here diep
dankbaar vir vele van hulle se geloof, toewyding
en liefde vir die Here en sy kerk. Wie die
geskiedenis rondom die besluit ken weet dat dit
’n besluit is wat nie maklik of sonder huiwering
geneem is nie. Dit is amper asof ons voorouers
reeds met die neem van die besluit besef het dat
hulle besig is om ’n fout te maak. As jy die hele
verhaal rondom die besluit lees, wil jy dit waag om
te sê dat as hulle die konsekwensie en misbruik
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van die besluit in die praktyk kon voorsien, hulle
die besluit waarskynlik nooit sou goedgekeur het
nie.

versoenende krag van die evangelie van
Christus.

3. As ons wil leer uit die ervaring is dit nodig dat
ons by die herroeping van die besluit duidelik
praat oor wat na ons oordeel die primêre
probleem met die besluit was. Terwyl rassisme
sekerlik ’n rol gespeel het in die agtergrond en
formulering van die besluit, moet ons die fout
dieper soek. Die primêre fout was nie by die
gesindhede of houdings van mense nie –
daarmee was daar vroeër al in die kerk probleme
en sou daar ook daarna weer wees. Die grondfout
was dat die sinode teologies sy steun verleen aan
’n verstaan van die kerk waarin geloof in die
Christus van die Skrifte nie die enigste kriterium
en voorwaarde vir lidmaatskap van ons kerk was
nie. Die groot fout was dat ’n definiëring van die
kerk, die erediens en die sakramentsviering
toegelaat is waarin menslike oordele en natuurlike
skeppingsfaktore soos kultuur, ras, taal ’n
bepalende plek gekry het wat dit nie in die Woord
van die Here het nie.

Ons vertrou dat ’n herroeping van die 1857-besluit
ons sou kon help om in die toekoms met groter
oortuiging en helderheid oor hierdie vier sake te
praat.

Met so ’n besluit stel ons onsself en ons menslike
oordele en vooroordele bo die Woord van die
Here. Ons bring Christus se alleenheerskappy en
seggenskap oor sy kerk in die gedrang.
Ons kan dit nie doen nie, want die kerk behoort
nie aan ons nie, maar aan Christus alleen. Nie
ons nie, maar Hy besluit wie deel is van sy
gemeente en wie nie. Nie ons bepaal lidmaatskap
en voorwaardes vir deelname nie, maar Hy alleen.
4. By terugskoue kan ons sien dat hierdie huiwering om Bybels helder en duidelik te praat oor die
christelike identiteit van die kerk hom sou wreek
op ander besluite van die kerk. Na hierdie besluit
het dit vir die kerk toenemend moeilik begin raak
om helder te praat oor wesenlike aspekte van ’n
gereformeerde verstaan van die evangelie, van
geloof en van die kerk.
Die kerk het toenemend gesukkel om met helderheid te praat oor veral vier sake:
•

die feit dat geloof in die Here Jesus Christus
die enigste kriterium is vir lidmaatskap van die
kerk van die Here.

•

die belangrikheid van die eenheid van die
kerk as ’n saak wat te doen het met die wese
en nie net die welwese van die kerk nie.

•

die feit dat ons altyd geroep word om sigbaar
gestalte te gee aan die eenheid van die kerk
(vele wou voorgee dat die eenheid van die
kerk net ’n geestelike saak is wat nie sigbaar
gestalte hoef te kry nie).

•

die redenasie vir die aparte gemeentes en
kerke, naamlik dat dit in die praktyk nie kan
werk nie, sou mense altyd laat wonder oor
hoe ons dink oor die werklike vernuwende en

5. AANBEVELINGS
1. Die sinode is bewus daarvan dat besluite
oor kerkeenheid wat die Algemene Sinode en
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland alreeds
in die verlede geneem het, by implikasie ’n
herroeping impliseer van die besluit wat die
Kaapse Kerk op 6 Nov 1857 in Kaapstad
geneem het. [Die volledige besluit lui as volg:
“De Synode beschouwt het wenschelijk en
schrifmatig, dat onze ledematen uit de
Heidenen, in onze bestaande gemeenten
opgenomen en ingelijfd worden, overal waar
zulks geskieden kan; maar waar deze
maatregel, ten gevolge van de zwakheid van
sommigen, de bevordering van de zaak van
Christus onder de Heidenen, in den weg zoude
staan, de gemeente uit de Heidenen opgerigt,
of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of
gesticht genieten zal.”]
2. Die Here het ons geseën dat ons nou, 150
jaar later, op ’n daadwerklike pad van
hereniging met die ander kerke van die Familie
van NG Kerke is. Ons het die behoefte om, as
deel van hierdie pad van versoening en
hereniging, dit wat ons ander broers en
susters steeds seermaak, uit die weg te
probeer ruim. Ons is bewus daarvan dat die
besluit van 1857 só ’n saak is.
3. Ons kan onsself uiteraard volkome vereenselwig met die eerste deel van die besluit wat
die Skrifwaarheid ten opsigte van die eenheid
van die kerk onomwonde stel. Ons is egter
bewus daarvan dat die beperking wat daarna
volg, uiteindelik die Skriftuurlike beginsel in
die praktyk totaal oorskadu het en die rol wat
die besluit in die geskiedenis sou speel,
beslissend sou stempel.
4. Daarom besluit hierdie sinode, wat as die
NG Kerk in SA nog die naam dra van die
sinode wat destyds die besluit geneem het,
om as daad van versoening en hoop die
besluit van 6 November 1857 in soveel woorde
te herroep.
-o0o-
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BYLAAG 2(b)

STUDIESTUK: HERROEPING VAN DIE BESLUIT VAN 1857
DIE “ZWAKHEID VAN SOMMIGEN”
1. DIE BESLUIT VAN 1857
Vir baie is die besluit net die woorde: “Die
swakheid van sommige”. Om die besluit te
herroep, is dit van belang dat die besluit in sy
geheel hanteer word en die aanleidende faktore
tot die besluit ook verreken word.
Die werklike besluit in 1857: “De Synode
beschouwt het wenschelijk en schrifmatig, dat
onze ledematen uit de Heidenen, in onze
bestaande gemeenten opgenomen en ingelijfd
worden, overal waar zulks geskieden kan; maar
waar deze maatregel, ten gevolge van de
zwakheid van sommigen, de bevordering van de
zaak van Christus onder de Heidenen, in den weg
zoude staan, de gemeente uit de Heidenen
opgerigt, of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of gesticht
genieten zal.”

2. AANLEIDENDE FAKTORE TOT DIE
BESLUIT IN 1857
Prof WP Esterhuyse skryf: “In die geskiedenis van
Suid-Afrika was dit eintlik onafwendbaar dat kleur
as faktor in die houdings, gesindhede en
klassifikasieskemas van witmense opgetree het.
Die rede hiervoor is voor-die-hand-liggend.
Afgesien van slawe, Hottentotte en Boesmans,
het witmense in hul besetting van die binneland
mettertyd ook met swartmense kontak gemaak.
En omdat kleur en ander fisieke kenmerke ’n
sigbare onderskeidingsteken was, was dit eintlik
onafwendbaar dat dit algaande in sosiale
klassifikasieskemas ’n rol begin speel het, veral
aangesien kleurverskille met beskawings- en
kultuurverskille saamgeval het”1. Aanvanklik het
kleur op sigself nie ’n primêre rol as sosiaalpolitieke uitsluitingskriterium gespeel nie. Daarom
het kleurklassifikasie as kleurdiskriminasie nie ’n
rol gespeel in die legitimasieprosedures van
sosiaal-maatskaplike en politieke ordeningsprosesse nie. Wat hoogstens gesê kan word, is dat
kleur ’n assosiatiewe waarde ontvang het. Soos
elders in die wêreld is ’n nie-wit kleur geassosieer
met onbeskaafde gedrag en gebrek aan
2
verantwoordelikheidsin.
Die gekleurde Christene is sonder meer in die
kerk opgeneem en bedien. Daar word bereken
dat tussen 1665 en 1795 meer as 2 012 slawe en

1
2

Esterhuyse W.P. 1979. Afskeid van Apartheid, 32
aw, 32

slawekinders gedoop is.3 Ons moet wel daarop
wys dat daar teen die einde van die tweede helfte
van die 18 eeu wette gemaak is wat spesifiek
teen gekleurdes gemik was: In 1765 is bepalinge
tov die kleredrag van vryswart vroue uitgevaardig;
in 1790 is bepaal dat vryswartes ’n pas moes dra
as hulle die dorp wou verlaat; die gemeente
Swartland het reeds in 1761 ’n aparte afdeling in
die doopregister gehad vir Basters en Hottentotte,
en na 1770 het Kaapstad ’n dergelike praktyk vir
slawe gevolg; teen 1800 moes die slawe aparte
sitplekke in die kerkgebou ingeneem het.4
Die 19de eeu kan ten aansien van die
kleurkwessie as ’n waterskeidingseeu bestempel
word. In hierdie eeu het ’n aantal faktore in
werking getree wat die kleurkwessie op ’n
beslissende wyse op die sosiaal-politieke en
kerklike kaart van ons land geplaas het. ’n
Belangrike faktor in die verskuiwing was die idee
van gelykstelling, wat Afrikaners in beroering
gebring het. Die onderliggende gedagtemotiewe
wat tot hierdie beroering aanleiding gegee het,
was: “Ten eerste, die kleurskeidslyn is van
Godsweë verordineer en as sodanig ’n natuurlike
skeidslyn wat nie opgehef mag word nie. Ten
tweede, gekleurdes het nie aanspraak op gelyke
sosiale en politieke status met witmense nie.
Religieuse, sosiaal-kulturele, arbeids- en ander
oorweginge het hier dus met mekaar ’n
bondgenootskap aangegaan”.5
Die sosiale en politieke distansie wat in die loop
van die 19de eeu ten aansien van gekleurdes
vaste vorm aangeneem het, het ook duidelik op
die kerklike terrein waarneembaar geword.
Hierdie situasie is ook versterk deur die stigting
van die “Zuid-Afrikaanse Zendelings Genootschap
(ZAZG)” in 1799 wat as ’n selfstandige
organisasie naas die kerk opgetree het. Baie
lidmate en predikante van die NGK het die werk
van die ZAZG gesteun. In sommige gemeentes,
bv Stellenbosch, Drakenstein en Tulbagh, het die
kerkrade naas hul eie sendingwerk ook die werk
van die ZAZG gesteun, terwyl die gemeente van
Kaapstad sy sendingwerk met die medewete van
die ring geheel aan die ZAZG oorgelaat het.6 Die
genootskap, wie se werk toegespits was op die
gekleurdes, het oefenhuise vir hul bediening
3

Borchart C. Die swakheid van sommige en die
Sending in Kinghon J. 1986. Die NG Kerk en Aparheid,
72
4
aw, 72
5
aw, 34
6
aw, 73
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opgerig. Uiteindelik het daar op dié wyse ’n nuwe
bedieningspatroon ontwikkel, naamlik aan die een
kant die amptelike kerk wat alle gelowiges insluit,
en aan die ander kant ’n nie-amptelike bediening,
hoofsaaklik gerig op die nie-blankes in oefenhuise
naas die kerk binne dieselfde gemeentelike
7
grense. Toe die eerste Sinode van die NGK in
1824 gehou is, het die vaste bedieningspatroon
reeds ontwikkel. Op daardie stadium was daar
dus gekleurde gelowiges wat sonder meer as
lidmate by die oorwegend blanke gemeente
ingeskakel het en gekleurde gelowiges wat
lidmate was van afsonderlike gemeentes, wat
hoofsaaklik uit gekleurdes bestaan het, wat deur
die bediening van die sendinggenootskap tot
stand gekom het en wat los van die NGK gestaan
het.8 Daar het dus gemeentes uit die heidene
binne die grense van gevestigde gemeentes
ontstaan. Van der Walt sien hierin ’n
onderskeiding tussen gemeentelike werk en
sendingwerk, en meen dat daarmee die eerste
tree in die ontwikkeling van ’n afsonderlike kerk
gegee is.9 Die Sinode het alreeds in 1824 die
moontlikheid van ’n aparte kerk voorsien – die
beginsel van afsonderlike woord- en sakramentbediening aan gekleurdes is ook reeds by dié
Sinode onderskryf.10
Die tweede Sinode in 1826 het tydens sy sitting
op 9 November ’n reglement vir die ordening van
sendelinge opgestel, en daarmee beweeg in die
rigting
van
afsonderlike
bediening
vir
gekleurdes.11 Met die Sinode van 1829 het die
gebruik dat in sommige gemeentes blanke en
gekleurde lidmate nie gelyktydig aan die
nagmaalstafel aangesit het nie, op dié Sinode ter
sprake gekom. Die saak is deur ds Spijker van die
Somerset-Wes Gemeente op die agenda geplaas
wie se kerkraad van mening was dat die
nagmaalbediening by ’n afsonderlike erediens
moet geskied soos dit alreeds by ander
gemeentes gebruik was.12 Dié Sinode het dit
skaars bespreek omdat daar eenstemmigheid oor
die saak was, en daar is besluit dat die nagmaal
gelyktydig aan almal bedien moet word omdat dit
’n onwrikbare stelreël is wat op die onfeilbare
Woord van God gegrond is.13 Alhoewel dit ’n
7

aw, 73
aw, 74
9
Van der Walt I.J. 1960. Eiesoortige kerkvorming as
missiologiese probleem met besondere verwysing na
Suid-Afrika. Ongepubliseerde D Th proefskrif,
Potchefstroom, 466
10
Borchart C. Die swakheid van sommige en die
Sending in Kinghon J. 1986. Die NG Kerk en Aparheid,
74
11
aw, 74
12
Loff C. The history of a heresy in De Cruchy C. 1983.
Apartheid is a Heresy, 11
13
Borchart C. Die swakheid van sommige en die
Sending in Kinghon J. 1986. Die NG Kerk en Aparheid,
74
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sinodebesluit was dat die bediening van die
nagmaal by ’n gesamentlike erediens geskied,
was dit blykbaar alreeds praktyk dat sommige
gemeentes aparte eredienste gehou het. Die
gemeentes Mosselbaai, Oos-Londen, Murraysburg, Robertson, Darling en baie ander het nie
erns gemaak met dié besluit van die Sinode in
1829 nie.14 Chris Loff oordeel dat die besluit van
die Sinode in die lig van die teenwoordigheid van
die Kommissaris Politiek gesien moet word. Op
daardie stadium moes al besluite van die Sinode
deur die staat bekragtig word en die riglyn van die
staat was dat dit gesamentlike eredienste moes
wees. “The decision of 1829 was forced upon the
Synod by the Kommissaris Politiek and it ought,
therefore, to be viewed as a qualified decision,
although the impression did at least exist that the
Church was against colour discrimination.”15
Op die Sinode van 1857 was die vraag oor aparte
bediening van blankes en nie-blankes weer ter
sprake. Reeds vóór die sinodesitting is in De
Kerkbode gepleit vir die afsonderlike Woord- en
sakramentbediening aan gekleurdes in afsonderlike geboue of oefenhuise. Hiervolgens sou die
gekleurdes nog lidmate van die gevestigde blanke
gemeentes bly – dus onder hul bearbeiding en
opsig, maar hul lidmaatskap-voorregte in hul eie
kerkgeboue geniet, soos dit alreeds in sekere
gemeentes praktyk was. Ds Shand van Tulbagh
het in ’n beskrywingspunt gevra of dit die
goedkeuring van die Sinode wegdra dat in
gemeentes van die NGK waar mense dit begeer,
die gekleurdes in ’n afsonderlike gebou, maar
onder die bestuur en opsig van die kerkraad, alle
voorregte van die Christelike godsdiens
afsonderlik geniet. Op voorstel van ds A Murray
(snr) van Graaff-Reinet het die Sinode die
volgende besluit met ’n groot meerderheid van
stemme geneem: “De Synode beschouwt het
wenschelijk en schrifmatig, dat onze ledematen uit
de Heidenen, in onze bestaande gemeenten
opgenomen en ingelijfd worden, overal waar zulks
geskieden kan; maar waar deze maatregel, ten
gevolge van de zwakheid van sommigen, de
bevordering van de zaak van Christus onder de
Heidenen, in den weg zoude staan, de gemeente
uit de Heidenen opgerigt, of nog op te rigten, hare
Christelijke voorregten in een afzonderlijk gebouw
of gesticht genieten zal.”16
Daar was sterk meningsverskil en sommige
sprekers het toegegee dat daar kleurgevoelens
onder mense in die buitedistrikte bestaan het,
maar die wens uitgespreek dat dit oorwin sal moet

14
Loff C. The history of a heresy in De Cruchy C. 1983.
Apartheid is a Heresy, 22
15
aw, 20
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Borchart C. Die swakheid van sommige en die
Sending in Kinghon J. 1986. Die NG Kerk en Aparheid,
76
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word. Daar is ook gesê dat daar gekleurdes was
wat gevra het om in ’n aparte gebou hul
Christelike voorregte te geniet. Bogenoemde
voorstel was ’n kompromis. Dit was bedoel om ’n
praktiese situasie te beredder sonder om die
sendingwerk tot stilstand te laat kom.17

3. DIE BESLUIT IN 1857
Die opvallende van hierdie besluit is dat die
Sinode sy besluit ten gunste van afsonderlike
bediening nie prinsipieel nie, maar prakties
motiveer: die swakheid van sommige witmense.
Gesien die feit dat die Sinode van mening was dat
dit “wenslik en Skrifmatig” is om lidmate uit die
heidendom in die bestaande gemeentes op te
neem en in te lyf, is dit duidelik dat die
weerstande en kleurvooroordele van witmense
baie sterk moes gewees het om die praktiese
toegewing af te dwing. Kerkleiers soos Andrew
Murray, Van der Lingen en Hofmeyr het gehoop
dat die skeidsmuur sal wegval, maar moes
daarteenoor ietwat gelate aanvaar dat die
kleurskeidslyn sterk gefunksioneer het in die
denkwêreld van die blanke Christene.18 Daar was
ook diegene, soos ds P.D.M. Huet, wat gehoop
het dat dit slegs ’n oorgangsmaatreël sou wees
totdat die minder ontwikkelde gekleurdes
opgevoed kon word om in dieselfde kerkverband
19
as die blankes opgeneem te word. Dat die
besluit net ’n oorgangsmaatreël sou wees, het
ongelukkig nie gebeur nie.
Die motivering wat by die Sinode van 1857 gegee
is vir die afsonderlike byeenkomste, sou die NGK
deur die jare soos ’n skadu volg. In die loop van
die jare sou ander argumente ter regverdiging van
die bestaan van afsonderlike “volkse” kerke
aangevoer word, maar by baie binne en buite die
NGK het die vermoede bly leef dat die motivering
van die begin (1857) nog steeds die eintlike
beginsel agter die beleid is.20 Dit word veral
duidelik uit ’n dokument soos Ras, volk en nasie
en volkeverhoudinge in die lig van die Skrif van
1974, waarin ’n Bybels-teologiese fundering van
die apartheidsbeleid en bestaan van rasgeskeide
kerke gelegitimeer is. Op hierdie onskriftuurlike
grondslag is daar in die loop van die geskiedenis
Nederduits Gereformeerde Kerke vir Kleurlinge
(1881), Swart mense (1910, 1932, 1951, 1952) en
Indiërs (1965) gestig.21
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aw, 76
Esterhuyse W.P. 1979. Afskeid van Apartheid, 36
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Borchart C. Die swakheid van sommige en die
Sending in Kinghon J. 1986. Die NG Kerk en Aparheid,
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Adonis JC. 1857 Die “zwakheid van sommigen” in
Hofmeyr G. 2002. NG Kerk 350 Eenhonderd bakens in
die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk 1652-2002, 42
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D1 MODERAMEN

4. HERROEPING
Prof JC Adonis reken dat die NG kerk met Kerk
en Samelewing (1986 en 1990) afstand gedoen
het van hul steun vir die apartheidsbeleid en
terselfdertyd hulle steun vir kerkvereniging binne
die familie van NG kerke toegesê.22 In Kerk en
Samelewing word duidelik gestel dat die eenheid
van die kerk van die begin af as gevolg van die
sonde deur allerlei faktore bedreig is, waaronder
vleeslike gesindhede, liefdeloosheid, onwil om
mekaar te aanvaar, misverstand en dwaling,
verabsolutering van die verskeidenheid, veruitwendiging of ook vergeesteliking van die eenheid,
asook politieke en ander belange. Dit het tot
gevolg gehad dat die kerk deur die eeue heen in
’n toestand van verdeeldheid en verskeurdheid
beland het. Dit beteken dat hierdie eenheid primêr
in die onderlinge liefde sigbaar word; dat
Christene nooit in die verskeurdheid van die
kerke, veral dié met dieselfde belydenis, mag
berus nie, maar dit as sonde erken en bely; dat
die kerk die verantwoordelikheid het om sy
eenheid sover dit moontlik is met alle gelowiges te
beleef en sigbaar te maak; dat die kerk ten spyte
van alle struikelblokke wat op hierdie weg mag
bestaan en sonder om hierdie struikelblokke te
ignoreer, steeds moet streef na die groots
moontlike sigbaarmaking en belewing van die
geestelike eenheid van die volk van God; dat
hierdie eenheid iets anders is as ’n kunsmatige en
gedwonge eenheid wat bloot ter wille van die
demonstrasie van ’n sigbare eenheid nagestreef
word; dat ’n valse eenheidstrewe, met valse
motiewe en met prysgawe van die waarheid in
Christus, afgewys moet word.23 In Kerk en
Samelewing neem die NGK ook ’n duidelike
posisie teen rassisme in deur rassisme te
definieer as ’n ernstige sonde wat geen mens of
kerk mag verdedig of beoefen nie. In die
omskrywing van rassisme as sonde word gestel:
“Wie dit teoreties verdedig of prakties deur
houding en handeling te kenne gee dat een ras,
volk of groep volke inherent meerwaardig en ’n
ander ras, volk of groep volke inherent minderwaardig is, maak hom/haar skuldig aan rassisme.
Rassisme is ’n sonde wat geneig is om
kollektiewe en gestruktureerde vorme aan te
neem. Dit behels minagting en selfs haat vir die
persoon van ’n medemens en is vir hom/haar ’n
struikelblok om sy/haar goddelike bestemming
menswaardig en verantwoordelik na te strewe. Dit
behels onderdrukking, verontregting, diskriminasie, botsings en geweld. Derhalwe verwerp die
kerk rassisme in alle vorme as strydig met die
Woord van God” 24.

22

aw, 42
Kerk en Samelewing. 1990. ’n Getuienis van die NG
Kerk, 12-13
24
aw, 17
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BYLAAG 3

SENTRUM VIR GEMEENTEBEGELEIDING
IZIKO LOKUCETYISWA KWAMABANDLA

Communitas
’n Netwerk van dienste aan gemeentes van die VGK Kaapland en NGK Wes- en Suid-Kaap.
A network of services available supporting services for congregations of the URC Cape and DRC Western and
Southern Cape.
Missie van Communitas
Die bou van kapasiteit in geloofsgemeenskappe tov die ontdekking en beliggaming
van hul Goddelike roeping.
Mission
Building the capacity of faith communities in the discovery and embodiment
of their God-given vocation.

1. Die Communitas-span verbind hulle om
in hulle dienslewering aan gemeentes die
volgende waardes na te streef
•

Waarderende en leerbare ingesteldheid
teenoor die gemeentes

•

Deernis en egtheid in ons begeleiding en
ondersteuning van gemeenteleiers

•

Uitnemendheid ten opsigte van die kwaliteit
van ons dienslewering

•

Geloofsverwagting ten opsigte van wat die
Drie-enige God in en deur gemeentes kan
doen

•

Voortdurende uitdaging

2. Sinergie in ons dienslewering aan
gemeentes
In die lewering van dienste aan gemeentes kom
die span ooreen om saam te werk volgens die
volgende siklus:
•

Assessering

•

Kontraktering

•

Dienslewering

•

Refleksie (Navorsing)

3. ’n Eenstopdiens aan gemeentes
Die volgende kommissies en dienste vorm die
Communitas-netwerk van dienste aan gemeentes
•

SPACE: Ontwikkeling van Intergeneratiewe
kapasiteit in gemeentes (SJK)

•

Gemeentefasilitering: Die begeleiding van
gemeentes in die ontdekking en beliggaming
van hulle roeping (SKG)

•

Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes
(SAVGG) Begelei gemeentes van Instandhouding na Gestuurdheid in ’n Post
Christendom-wêreld (SKG)

•

GO: Die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe en bedieningspunte (SKRS &
GO) (SKG)

•

Armoede-uitwissing deur gemeentes

•

Predikantebediening: Versorging; leierskapsontwikkeling en roepingsherstel van
predikante, standplaasruiling en brugpredikante (SKP)

•

Navorsing en programontwikkeling oor
gemeentebediening (Kuratorium)

•

Kerklike opleiding en begeleiding van
Teologiese Studente (Kuratoriums)

•

Voortgesette Bedienings-ontwikkeling van
predikante VBO (Kuratorium)

Nota: Daar sal uit die aard van die saak ’n hele
aantal ander kerklike en ander vennote saamwerk
in die proses van dienslewering aan gemeentes.
Ons sien bogenoemde kommissies op hierdie
stadium as die primêre kerklike vennote.

4. Strukturering van Communitas
•

Communitas sal funksioneer met ’n “plat” of
netwerkstruktuur. Elke diens doen verantwoording aan die betrokke kerklike
kommissie, maar binne die Communitasnetwerk van dienste.
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•

Communitas-bestuur: Ons voorsien dat
daar ’n Communitas-bestuur in die lewe
geroep word bestaande uit die PSD’s en
kommissievoorsitters en/of dagbesture.
Hierdie bestuur kies uit eie geledere ’n
voorsitter. Die funksie van die Communitasbestuur sal wees om die Visie vir die
gesamentlike dienslewering van Communitas
te ontwikkel en te evalueer.

Finansiering en begroting: Ons voorsien dat
die begroting hoofsaaklik via die kommissies
sal geskied, soos tans die geval.

5. Oos-Kaap
Die Sinode van die Oos-Kaap is tans in oorweging
om in te skakel by Communitas sodat wedersydse
kapasiteit tussen Oos- en Wes-Kaap tov
dienslewering aan gemeentes gebou kan word.

Communitas-sameroeper: Die span wys self
’n sameroeper aan wat die span saamroep
om sinergie in die dienslewering aan
gemeentes te ontwikkel en uit te bou.

6. Kommunikasie na die gemeentes sal
gesinkroniseerd onder die Sentrum vir
Gemeentebegeleiding, Communitas, geskied.

Band met Fakulteit Teologie (US): Ons dink
dat dit goed sal wees indien Communitas ’n
formele band met die FT behou, waarskynlik
via Ekklesia – die voorgestelde Ekumeniese
sentrum vir gemeentebediening. Ons is van
oordeel dat dit waarde tot die dienste aan
gemeentes sal toevoeg indien die kontak met
die akademie behou en uitgebou word.

•

Kommunikasie binne die Sinodale strukture
sal via die kommissies en onder die vaandel
van die kommissies geskied.

•

Kommunikasie met ander Ekumeniese
vennote en die Fakulteit Teologie sal via
Ekklesia geskied.

7. Communitas-kontaknommers
7.1 Sentrale kontaknommers
Tel: 021-808 3381

Faks: 021-886 5701

e-pos: jcab@sun.ac.za

7.2 Kontakinligting van PSD's
PSD

Tel

Faks

E-pos

SKG

Frederick Marais
Sekr: Divine Robertson

021-808-3265

021-886-5701

SKP

Pierre Goosen
Sekr: Joanie Batt

021-808-2914
021-808-3382

021-886-5701

pmgoosen@sun.ac.za
jcab@sun.ac.za

GO

Braam Hanekom
Sekr: Jackie Swart

021-957-7117
021-957-7202

021-957-7101

braam@kaapkerk.co.za
go@kaapkerk.co.za

SJK
en
Space

Gielie Loubser
Sekr: Louisa Crafford
André Smith

021-957-7200
021-957-7199
021-873-2736

021-957-7198

VBO

Coenie Burger
Sekr: Chrisna van der Merwe

021-808-3624

021-886-5701

-o0o-

086-603-3354

jfm@sun.ac.za
dr@sun.ac.za

gielie@kaapkerk.co.za
jeug@kaapkerk.co.za
space@hugenote.co.za
cwbu@sun.ac.za
cmer@sun.ac.za
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D2 VOORLEGGING VAN DIE SINODALE KOMMISSIE
VIR DIENS VAN BARMHARTIGHEID
LAATSTUK 1

Byvoeging na 2.5
op p 34 van die Agenda.

2.

BADISA

2.6 SKDB Mediese Skema: Administrasie
en Wysiging van Naam
BADISA het ’n versoek gerig aan die Goeie Hoop
Behuisingsmaatskappy (GHBM), wat tans die
SKDB Mediese Skema administreer, dat die
moontlikheid ondersoek word dat die volle
administrasie deur die organisasie oorgeneem
word. Die motivering vir hierdie versoek is dat dit
in die belang sou wees van goeie bestuurspraktyk
en ook die personeel by die 160 programme van
BADISA dat die beheer en kontrole in terme van
die interne administrasie van die Mediese Skema
deur die BADISA Bestuursprogram oorgeneem
word. Dit sou ook in die belang van beide partye
wees dat die risiko’s rakende die interne
administrasie van die Mediese Skema deur
BADISA gedra word.
Die verantwoordelikheid rondom die administrasie
kan nie skuif solank die Mediese Skema as die
SKDB Mediese Skema bekend sou staan nie.
Daar word dus versoek dat ’n besluit geneem sal
word om die naam na BADISA Mediese Skema te
verander, sodat die verantwoordelikheid van die
interne administrasie na BADISA kan skuif. Daar
is reeds vasgestel by die Mediese Gesondheidsorgkonsultante, Alexander Forbes, en by die
Discovery Mediese Skema dat so ’n naamsverandering geen wetlike risiko’s vir die SKDB
inhou nie, omdat die groepsnaam slegs vir
administratiewe doeleindes gebruik word.
Die GHBM Direksie het die aangeleentheid
verwys na die SKDB, aangesien die personeel
wat tans die administrasie behartig, deel is van
die SKDB personeel.

Uit die Handelinge van verskeie Sinodes, is die
volgende inligting verkry: Die twee parallelle
skemas van die destydse Inrigtingsorg en die CM
Rade is in een Mediese Skema omskep – die
SKDB Mediese Skema en by die Sinode van 1979
is die amalgamasie van die skemas goedgekeur.
Geen inligting is verder hier-omtrent gegee nie,
behalwe deur verslag-doening via die SKDB
Jaarverslae.
Die SKDB Jaarvergadering het op 30 Mei 2007 in
beginsel goedkeuring verleen dat die administrasie van die SKDB Mediese Skema deur
BADISA oorgeneem word, maar het eers die
uitslag van die ondersoek en amptelike versoek
van BADISA afgewag.

9. AANBEVELINGS
Byvoegings na 9.7.4
op p 39 van Agenda.
9.7.5 neem met groot dankbaarheid kennis
van die uitstekende diens wat dr Kobus
Anthonissen as hospitaalleraar vir byna 32
jaar in die Kaapse Skiereiland, tot met sy
aftrede in 2005, gelewer het.
9.8 Die Sinode neem kennis en keur dit goed
dat:
9.8.1 die naam van die SKDB Mediese Skema
gewysig word na BADISA Mediese Skema.
9.8.2 die volle administrasie van hierdie
Mediese Skema oorgedra word aan BADISA,
met ingang 1 Januarie 2008.

Ds SA Esterhuizen
Waarnemende voorsitter: SKDB
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D3 SINODALE KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING
LAATSTUK
11. AANBEVELINGS

11.5 Gemeente-ontwikkeling

Hierdie aanbevelings vervang die aanbevelings in
die agendaboek:

1. Die sinode keur die permanente voortbestaan
van die GO-kantoor as deel van die voorgestelde
Raad vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike
Samewerking (GOKS) goed.

11.1 Reglement
11.1.1 Die reglement word in die Tydelike
Regskommissie hanteer.
11.1.2 Die sinode versoek dat daar ’n amptelike
samewerkingsooreenkoms tussen die NGK en die
VGK tot stand moet kom (Vergelyk KGA).

11.2 Gereformeerde Ekklesiologie:
11.2.1 Die Sinode beskou die uitgangspunte van
die Praktiese Gemeente Ekklesiologie soos deur
die Algemene Sinode goedgekeur as uiters
belangrik vir die toekoms van die bediening van
gemeentes.
11.2.2 Die Sinode versoek alle gemeentes en
ringe om hierdie verslag in die volgende twee jaar
indringend en deeglik te bespreek en hieroor
terugvoering te gee aan die SKG.

11.3 Nuwe Artikel 9
Die Sinode versoek gemeentes om van die
klemverskuiwings in die nuwe Artikel 9 kennis
te neem.

11.4 Gemeentebediening
Toerustingsdiens
Die sinode keur die Toerustingsdiens vir
gemeentes goed en versoek gemeentes om
daarvan gebruik te maak.

2. Die sinode keur die pos vir ’n PSD gerig op
Gemeente-ontwikkeling goed (die fondse word
verdeel tussen ’n 50% pos vir die NGK en ’n 50%
pos vir die VGK).
3. Die sinode keur die herstrukturering van die
bestaande sinodale begroting (soos deur die SFK
en moderamen voorgestel) goed, ten einde die
kostes aan die kantoor verbonde te dek. Dit word
beklemtoon dat dit geen uitbreiding van die
sinodale begroting vra nie.
4. Die
sinode
keur
die
voorgestelde
samewerkingsooreenkoms tussen GO en SRKS
goed. (agter aangeheg)
5. Die sinode moedig gemeentes en ringe aan
om in die lig van die veranderende konteks
waarbinne die kerk haarself bevind, groot erns
met die saak van GO te maak. Dit sluit die
bediening aan kerklos lidmate/evangelisasie,
netwerkvorming met ander gemeentes, die
radikale en holistiese uitlewing van gemeentes se
missionêre roeping en die moontlike vestiging van
nuwe bedieningspunte in.
6. Die sinode keur goed dat (GOKS) as
subkommissie van die SKG sal funksioneer en by
die netwerk van Sentrum vir Gemeentebediening
sal inskakel.
7. Die sinode keur goed dat die kommissie vir
kommissies 5 persone aanwys om die sinode op
GOKS te verteenwoordig.
8. Die sinode keur goed dat GOKS skakelleraars
vir elke ring kan aanwys ten einde goeie
kommunikasie te bewerkstellig.
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4.6 Die
Vigstaakgroep
van
die
Gekombineerde Kommissie vir
Diakonaat (GKD) van die NG Kerk
(Wes- en Suid-Kaap) en die
VGKSA (Kaapland)
Die Vigstaakgroep is op 13 April 2005 deur die
GKD gekonstitueer met 15 belanghebbendes
teenwoordig. Dit het gou duidelik geword dat dit
onprakties sal wees om hierdie groep gereeld te
laat vergader en ’n Uitvoerende Komitee is
aangewys
om
die
aktiwiteite
van
die
Vigstaakgroep te lei. Daar is deurlopend gepoog
om hierdie kleiner kommissie verteenwoordigend
van die VGK en NG Kerk te hou. Gereelde
Uitvoerende
Komitee
vergaderings
het
plaasgevind.
Die volgende aanvanklike doelwitte is onder
andere sedertdien bereik (meeste hiervan het in
noue samewerking met CABSA/Christen Vigsburo
geskied):
1. Gesprekke met moderature van VGKSA
Kaapland en NG Kerk Wes- en Suid-Kaapland
2. Enkele besoeke aan ringe, broederkringe en
gemeentes
3. Opstel van riglyne vir “Week van gebed” vir
begin van 2006
4. Insette in BUVTON preekriglyne vir 2006, 2007
en 2008
5. Insette in BUVTON leesrooster vir 2008
6. Riglyne vir Vigsherdenkingsondag Mei 2006 –
elektronies voorsien
7. Riglyne vir Wêreldvigsdag 1 Desember 2006 –
elektronies voorsien
8. Riglyne vir Vigsherdenkingsondag Mei 2006 –
boekies gepos (Afrikaans, Engels, Xhosa) en
elektronies
voorsien.
Konsepverklaring
vir
moderature.
9. Pamflet vir lidmate
10. Bekendstelling
kerkverband

van

Vigstaakgroep

11. Rapportering aan die GKD

binne

4.6.1 Strategie van die Vigstaakgroep
4.6.1.1 Die Vigstaakgroep wil die volgende
bereik (doel):
Om in die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en die
VGKSA (Kaapland):
1. ’n deurleefde bewustheid ten opsigte van MIV
en vigs te skep
2. groter insig en begrip (sensitiwiteit) te
ontwikkel vir die kwessies wat die MIV- en
vigspandemie aan die orde stel – sodat:
2.1 gemeentes en gelowiges gesamentlik (VGK
en NG Kerk) en plaaslik met deernis optree en
ook praktiese betrokkenheid uitleef.
2.2 gemeentes as liefdesgemeenskappe MIVvriendeliker sal wees en daar gereeld MIV- en
vigsrelevante eredienste plaasvind.
2.3 gemeenteleiers en lidmate ontdek “waar pas
ek in, in die stryd teen MIV en vigs”.
2.4 leiers vennote word in hulle response op die
vigspandemie.
4.6.1.2 Die Vigstaakgroep se gerigtheid (nis):
Die Vigstaakgroep opereer met ’n bepaalde
gerigtheid en binne grense:
1. binne kerkstrukture
2. vanuit sinodalebesluite
3. grootliks kommunikasiegerigte werkswyses
4. eerstens op gemeenteleiers gefokus
4.6.1.3 Die Vigstaakgroep wil die volgende
kommunikeer (boodskap):
1. wie die Vigstaakgroep is
2. relevante sinodale verklarings en besluite
waarvan gemeenteleiers en lidmate kennis moet
neem
3. materiaal (byvoorbeeld pamflette, plakkate) en
riglyne (byvoorbeeld vir Vigsherdenkingsondag)
wat binne gemeenteverband gebruik kan word
4. noodsaaklikheid van vennootskappe
4.1 vennote vir die Vigstaakgroep binne sinodale-,
rings- en gemeenteverband
4.2 noodsaak van vennootskappe met ander
rolspelers op plaaslike vlak

H75

D4 BARMHARTIGHEID

5. essensiële inligting rakende MIV en vigs

4.6.1.5 Vigstaakgroepaktiwiteite

6. relevante inligting oor gebeure, bronne en
strukture op die breër vigsterrein.

1. Uitvoerende Komitee vergader ± 8 x per jaar
1.1 deurlopende kommunikasie met GKD deur
middel van notules en agendas

4.6.1.4 Werkswyses

2. (Groter) Vigstaakgroep vergader 1 x per jaar

1. Die Vigstaakgroep kommunikeer eerstens met
die GKD en dan ook as mondstuk van die GKD
ten opsigte van MIV en vigs.

2.1 Samestelling: verteenwoordig kundiges sowel
as streke

2. Die Vigstaakgroep wil op die volgende wyses
kommunikeer:

2.2 Verslag, terugvoer met die oog op interaksie
deur die Uitvoerende Komitee

2.1 ideale kommunikasie bly individuele besoeke
(maar om praktiese redes is dit moeilik haalbaar)

2.3 besluite en handelinge
goedgekeur”

2.2 besoek (streeks)sinodale geleenthede en
strukture (moderature)

2.4 aanwys van nuwe Uitvoerende Komitee

2.3 besoek ringe, broederkringe,
byeenkomste en indabas

word

3. Met die oog op riglyne en materiaal vir
Vigsherdenkingsondag en Wêreldvigsdag word
werkgroepe geskep wat ander rollespelers (Bv
Calvynse en Morawiese Kerk) insluit.

fraternals,

2.4 besoek gemeentes

4. Verteenwoordigers van Vigstaakgroep vorm
deel van Ekumene – waarskynlik die WCCHN
(Western Cape Christian HIV Network).

(Bogenoemde besoeke is onderhewig aan
beskikbare Vigstaakgroep-persone, beskikbare
geleenthede en uitnodigings)
2.5 geskrewe kommunikasie deur middel van
riglyne, pamflette, nuusbriewe, Vrydagnuus.

Ds SA Esterhuizen
Waarnemende voorsitter: SKDB

3. Verder kan ook gebruik gemaak word, of
aangesluit word by:
3.1 CABSA se rol in die
Bedieningsontwikkelingsprogram

“bekragtig/

Voortgesette

3.2 CLF Vigstrust se besoeke aan gemeentes
3.3 “strukture in die kerk wat gemeentes bedien”
se inligtingsbriewe en retreats
-o0o-
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T1. EERSTE VOORLEGGING VAN
DIE TYDELIKE KOMMISSIE VIR ALGEMENE SAKE
1. AMENDEMENT 1: VBO
Laatstuk van Moderamen – 4.2.1
’n Nuwe Sinodale kommissie vir VBO word
gevorm wat ten nouste met die Kuratorium en
Communitas saamwerk en waarvan die
samestelling hierdie samewerking reflekteer.
VOORSTELLER: Hannes Koornhof
SEKONDANT: Coenie Burger
AANBEVELING:
Beveel amendement aan.

2. AMENDEMENT: VBO
Laatstuk van Moderamen - 4.3.5
Voeg in voor “Leraars . . .” : Die leraars se VBO
beplanning word in oorleg met die kerkraad
gedoen. Leraars . . . . (soos tans in aanbeveling)
Om soos volg te lees:
Die leraars se VBO
beplanning word in oorleg met die kerkraad
gedoen. Leraars doen na elke kursus aan die
kerkraad/kommissie/bediening verslag van die
kursus en van die moontlike benutting daarvan in
die gemeentebediening.
VOORSTELLER: Hannes Koornhof
SEKONDANT: Coenie Burger
AANBEVELING:
Beveel amendement aan.

3. Dat die Sinode weer eens beklemtoon dat die
Nederduitse Gereformeerde Kerk se lidmaatskap
en deure reeds baie jare lank oop is vir alle
gelowiges.
4. Dat daar in onderhandelinge oor kerkeenheid
gewaak moet word dat groeperinge binne die kerk
nie so ’n moontlike eenheid stoomroller of
doelbewus as onafwendbaar in amptelike
publikasies en geskrifte van die Kerk aan gewone
lidmate voorhou, alvorens gemeentes en sinodes
die geleentheid gebied is om daaroor te stem nie.
5. Dat die moontlikheid van gesamentlike/verenigde sinodes en ringe deur die Moderamen
bepleit, nie oorweeg moet word nie omdat sulke
optrede die gevaar inhou dat dit kan indruis teen
die gees en letter van ons gereformeerde leer en
die Kerkorde, naamlik dat een kerklike
liggaam/persoon nie oor ’n ander mag heers nie,
veral gesien in die lig daarvan dat gemeentes en
gewone lidmate nog geensins die geleentheid
gebied is om finaal oor moontlike kerkeenheid te
stem nie.
VOORSTELLER: Gibo Gerber
SEKONDANT: Ansie Gerber
AANBEVELING:
Amendement teruggetrek.

4. AMENDEMENT – PARLEMENTÊRE
LESSENAAR
Kommunikasie - 3.1

3. AMENDEMENT – 1857 BESLUIT

Ons nuwe Grondwet: Tweede Wegbreeksessie

Laatstuk van Moderamen – 10

1. Die groep het met groot waardering kennis
geneem van die belangrike werk wat deur die
Parlementêre Lessenaar gedoen word en onder
die indruk gekom van die belangrike rol van die
Parlementêre Lessenaar binne die huidige
konstitusionele bestel in Suid-Afrika.

Dat die aanbevelings van die Moderamen subparagrawe 1, 2 en 3 nie deur die Sinode aanvaar
word nie en dit vervang word met die volgende:
1. Dat die Sinode bevestig dat die besluit van
1857 ten opsigte van afsonderlike byeenkomste
reeds voldoende deur besluite van die Algemene
Sinode en die Sinode van die Wes- en SuidKaapland herroep is, maar nogtans weer eens sy
instemming daarmee betuig.

2. Dat die 1857-besluit in eietydse konteks
gesien moet word. Voorts, dat daar nou, ná 150
jaar, met die luukse van terugskouing en na die
natuurlike historiese veranderinge van die lewensen wêreldbeskouing van alle mense op aarde,
gewaak moet word teen die lukrake en doellose
veroordeling van ons gelowige voorvaders en
voormoeders wat deel aan hierdie besluit gehad
het.

2. Die Sinode word versoek om hierdie funksie
binne die kerklike struktuur uit te bou en verder te
ontwikkel deur:
2.1 die Sentrum vir Kommunikasie te versoek om
inligting oor die Grondwet en nuwe Konsepwetgewing op deurlopende wyse in die
kerklike publikasies aan lidmate van die kerk te
verskaf.
2.2 korrekte inligting oor nuwe wetgewing en hofuitsprake wat dikwels verwarrend in die media
gerapporteer word, te verskaf.
3. Die Sinode versoek die Algemene Sinode van
die NG Kerk om die Parlementêre Lessenaar uit
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te brei om strategie te oorweeg om die pos te
bemark en befondsing daarvoor te werf.
VOORSTELLER: Reenen Barry
SEKONDANTE: Willem Fourie, Eddie Orsmond
AANBEVELING:
Beveel amendement aan.

5. BESKRYWINGSPUNT – KERKHERENIGING
Moderamen – 2
Voorstelle van die Moderatuur aan die Sinode oor
die proses van kerkhereniging en die
gemeentelike konsultasieproses hieroor.
1. Die Sinode bedank alle kerkrade wat deelgeneem het aan die konsultasieproses oor kerkhereniging en gee die versekering dat die
volledige terugvoering, soos ooreengekom, aan
die Algemene Sinode deurgegee word teen 1
Desember 2007.
2. Die Sinode neem met erns kennis van die
inhoud van die terugvoering uit gemeentes oor die
kerkherenigingsproses.
3. Die Sinode neem kennis van die wye variasie
van standpunte oor feitlik al die sake wat
kerkhereniging betref. Deel hiervan het duidelik
te doen met vrese en onsekerhede by lidmate oor
wat kerkhereniging vir hulle en hul gemeentes
inhou. Dit is ook duidelik dat daar by sommige
lidmate wantroue is ten opsigte van die wyse
waarop die proses hanteer word. Die Sinode
neem ook kennis van die feit dat lidmate se
bekommernis oor die breë landsomstandighede
waarskynlik meespreek in hoe gedink word oor
kerkhereniging.
4. Die Sinode versoek die Moderamen om op
sensitiewe wyse die inhoud van die terugvoering
deeglik in ag te neem in die toekomstige
hantering van die saak. Daar behoort erns
gemaak te word met gemeentes se behoefte om
deurlopend oor hierdie saak gesprek te voer. Die
Sinode vra ook dat ŉ stuk voorberei word wat die
Skrifgetuienis en –beginsels rondom kerkeenheid
duidelik uitspel en dat die stuk in ŉ bevatlike
formaat (miskien ŉ Bybelstudie?) beskikbaar
gestel word vir gemeentes.
5. Die Sinode vereenselwig hom met vorige
besluite wat deur die Sinode van Wes-en SuidKaap en die Algemene Sinode oor kerkhereniging
geneem het. Die Sinode van Wes- en Suid-Kaap
het in 2003 die volgende besluit geneem: Die
Sinode bevestig sy verbintenis aan die
kerkherenigingsproses met die VGK en al die
ander kerke van die NG Familie asook sy
dringende wens dat hierdie hereniging so spoedig
as moontlik sal plaasvind (Handelinge 2003/H24).
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6. Die Sinode is dankbaar dat die herenigingsproses tussen die vier kerke op algemene sinodale vlak weer hervat is.
7. Die Sinode spreek die hoop uit dat daar in die
herenigingsproses ruimte gemaak sal word vir die
insluiting van die Belydenis van Belhar as deel
van die belydenisgrondslag van ’n herenigde kerk,
terwyl daar tegelykertyd ruimte geskep word vir
lidmate wat Belhar nie as belydenis kan aanvaar
nie (ooreenkomstig die voorstelle van die
Algemene Sinode 2004).
8. Terwyl ons saam met die Algemene Sinodes
van die vier kerke van die Familie nog soek na die
beste begaanbare weg vir die uiteindelike
hereniging van ons kerke, wil ons as NG Kerk in
Wes- en Suid-Kaapland die Sinodes van die VGK
van Kaapland en die NG Kerk in Oos-Kaap asook
die gemeentes van die RCA en NGKA in ons
streek versoek dat ons so gou as moontlik begin
om in ons streke ons pad saam te loop.
9. Die Sinode beveel daarom aan dat gesoek
word na sinvolle maniere waarop ons saam op
pad kan wees op gemeente-, rings-, sowel as
sinodale-vlak.
9.1 Die Sinode moedig gemeentes aan om op
plaaslike gemeentevlak geleenthede te skep
waar ons lidmate mekaar beter kan leer ken,
saam kan praat oor die Woord en oor ons geloof,
waar ons ons verhale met mekaar kan deel en
waar ons kan begin om projekte ten behoewe van
ons gemeenskappe saam aan te pak. Ons vra
Communitas – wat reeds ŉ gesamentlike diens
van ons twee kerke is – om materiaal voor te
berei om gemeentes te help met sulke gesprekke
en ontmoetings.
9.2 Ons is bemoedig deur die aantal ringe wat
reeds as verenigende ringe funksioneer, toenemend saam vergader en saam hul werk doen.
Ons vra die Moderamen en Sinodale Kommissie
om hierdie prosesse konstruktief te help begelei.
As dit nodig is, moet verskuiwings aan ringsgrense aangebring word om dit moontlik te maak.
9.3 Die Sinode versoek ook dat sinodale werksaamhede nader aan mekaar gebring sal word.
Ons is bemoedig deur die aantal sinodale kommissies wat reeds as verenigde kommissies funksioneer
(bv
Getuienis,
Barmhartigheid,
Gemeentebediening, Kuratorium, GOKS). Ons wil
die ander aanmoedig om dit ook te doen.
9.4 Die Sinode besluit dat die moontlikheid van
verenigde Sinodes in terme van Regl 6 deur die
Moderamens en Sinodale Kommissies van die
Sinodes in ons streek ondersoek sal word.
Eenheid en die herenigingsproses sal die beste
gedien word as dit tegelyk “van onder af” [verhoudinge] sowel as “van bo af” [eenheidstrukture]
groei.

H78

10. Dit is vir die Sinode duidelik dat diepgaande
verskille oor die posisie van die Belharbelydenis
in ’n herenigde kerk waarskynlik die grootste
enkele faktor is wat die herenigingsproses
terughou. Ook in ons eie kerk is die menings diep
verdeel. Terwyl daar mense in die NG Kerk is wat
Belhar graag as ŉ volle belydenis wil onderskryf,
is daar ook mense wat – om verskillende redes –
sterk voorbehoude oor Belhar het.
Dit sal na ons oortuiging ’n tragiese fout wees as
die hele herenigingsproses stol omdat ons nie – in
terme van ons bestaande kerkordes - ’n reëling
kon vind waarop Belhar bevredigend hanteer kan
word in die herenigde kerk nie.
Die Sinode oordeel dat ons in die hele proses van
kerkhereniging dalk nie genoeg rekening hou met
die eie dinamiek en eise van kerkverenigingsprosesse nie. Dit word vir ons duidelik dat sulke
prosesse
soms
buitengewone,
inklusiewe
maatreëls vra waardeur ons ruimte maak vir
mekaar sodat ons mettertyd nader na mekaar kan
groei.
Ons wil daarom vra dat ’n ad hoc-kom-missie
saamgestel word om ’n studie te maak van
kerkverenigingsprosesse elders.
Daar moet
spesifiek ook gekyk word na die manier waarop
belydenisskrifte en belydenisbinding in die
prosesse hanteer is – met die hoop dat ons ’n
weg mag vind wat in ons eie situasie kan werk.
VOORSTELLER: Hannes Koornhof
SEKONDANT: Coenie Burger
AANBEVELING:
Beveel amendement aan.

6. MOSIE – DIE NATUUR
SKLAS – 7.1.4
Vervang punt 1: ‘Aanvaar dat kommer oor en die
bewaring van die natuur die roeping ook van
christene is en dat dit ook op die agenda van
gemeentes moet wees.’
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AANBEVELING:
Amendement nie ontvanklik nie.

8. AMENDEMENT 8 – KERKEENHEID
SKLAS – 7.3.6
Vervang 7.3.6 met: Die Sinode beveel aan dat
die verslag: “Kerkeenheid – wat sê die Bybel”
terugverwys word na SKLAS vir verdere
besinning.
VOORSTELLER: Marius Coetzee
SEKONDANT: Barry Gerber
AANBEVELING:
Nie aanbeveel nie. Beveel wel aan dat die
bewoording van die aanbeveling as volg
gewysig word: “Die Sinode aanvaar die
voorlegging “Kerkeenheid-wat sê die Bybel as
riglyn...” na : “Die sinode aanvaar die
voorlegging Kerkeenheid- ’n teologiese
standpunt as riglyn...”.

9. AMENDEMENT – 1857 BESLUIT
Moderamen – 5
Aanbeveling 3
Die Sinode herbevestig die eerste deel van
bogenoemde besluit, omdat dit die Skrifwaarheid
oor die eenheid van die kerk onomwonde stel.
Aanbeveling 4
Die Sinode herbevestig/onderskryf nie die tweede
deel van die bogenoemde besluit nie, omdat dit
teenstrydig met die Skrifwaarheid oor die eenheid
van die kerk is en tot groot verskeuring van die
eenheid van die NG Kerk en die VGKSA gelei het.
Nuwe Aanbeveling 5
Die Sinode betreur hierdie tweede deel van die
besluit en vra alle lidmate van die NGK en die
VGKSA wat geestelik hieronder gely het, om
verskoning.

VOORSTELLER: Marius Coetzee
SEKONDANT: Callie van Wyk

Die Moderatuur word gevra om hierdie besluite op
’n geleë tyd persoonlik aan die VGKSA oor te dra
en te laat oordra.

AANBEVELING:
Beveel amendement aan na konsultasie met
SKLAS.

VOORSTELLER: Freek Swanepoel
SEKONDANT: Helgaard Raubenheimer

7. AMENDEMENT –
HOMOSEKSUALITEIT
SKLAS – 8.3
Die Sinode besluit dat die besluit van die
Algemene Sinode rakende homoseksualiteit net
op een manier verstaan kan word en dit is dat
homoseksualiteit nog steeds ’n sonde is.
VOORSTELLER: Johan Louw
SEKONDANT: Jacobus van der Westhuizen

AANBEVELING:
Amendement teruggetrek

10. MOSIE – VERKIESING VAN
MODERATUUR
Moderatuur – Laatstuk, 10
In die lig daarvan dat ’n voorstel op die tafel
geplaas is dat die verkiesing van die Moderatuur
uitgestel word (Stilbaai), stel ons voor:
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Dat ’n eerste ronde stemming soos gewoonlik
plaasvind, om vas te stel watter vyf kandidate die
meerderheid stemme op hulle verenig het.
Dat hierdie vyf kandidate daarna ŉ geleentheid
van een minuut elk gegun sal word om ŉ kort
mededeling te doen oor hul visie vir die posisie
waarvoor hulle genomineer is.
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13. AMENDEMENT – 1857 BESLUIT
Moderamen - 8
Die Sinode besluit om nie die Kaapse Kerk se
besluit van 1857 te herroep nie.
VOORSTELLER: Kallie le Roux
SEKONDANT: Frans Botes

VOORSTELLER: Guillaume Smit
SEKONDANT: Neels Theron

AANBEVELING:
Amendement teruggetrek

AANBEVELING:
Word nie aanbeveel nie. Die moderamen word
wel versoek om aan die wyse en tydstip van
die verkiesing van die moderatuur tydens die
sinode aandag te gee.

14. AMENDEMENT – KERKEENHEID

11. MOSIE – PARLEMENTÊRE
LESSENAAR
SKLAS – Wegbreeksessie
Die Sinode bedank die Parlementêre Lessenaar
vir standpuntinname in die media met dit
waarmee die NG Kerk haarself vereenselwig. Dit
dra ŉ opbouende beeld uit van die NG Kerk in ŉ
tyd waarin dit só nodig is.
VOORSTELLER: Marianne Joubert
SEKONDANT: Dirkie van Heerden
AANBEVELING:
Beveel amendement aan.

12. AMENDEMENT – KERKEENHEID
Moderamen - 5
Voeg by Aanbeveling:
5. Die Sinode moedig gemeentes aan om die
versoening en hoop sigbaar te maak deur sover
moontlik met die gemeentes van die VGK, RCA
en NGKA te verenig. Die Sinode vertrou dat die
Here ons op hierdie weg mag seën om heling vir
die wonde te bring en ŉ helder lig vir die nasies te
laat skyn.
VOORSTELLER: Danie Nel
SEKONDANT: Robert Nicholas
AANBEVELING:
Die kommissie stel in oorleg met die
voorstellers voor dat die amendement as volg
gewysig word:
Die Sinode moedig gemeentes aan om die
versoening en hoop sigbaar te maak deur
sover moontlik met die gemeentes van die
VGK, RCA en NGKA te verenig in terme van
Reglement 12 van Kerkorde 2003. Die Sinode
vertrou dat die Here ons op hierdie weg mag
seën om heling vir die wonde te bring en ŉ
helder lig vir die nasies te laat skyn.

Moderamen – 7
Die Sinode spreek die hoop uit dat daar in die
herenigingsproses kennis geneem sal word van
die feit dat die Belydenis van Belhar blykbaar
regdeur die land vir die meerderheid van NG Kerk
- lidmate nie as belydenisskrif aanvaarbaar is nie.
Daarom moet ruimte gemaak word vir die
begeleiding van lidmate wat dit wel as belydenis
aanvaar wil hê.
VOORSTELLER: Kallie le Roux
SEKONDANT: Frans Botes
AANBEVELING:
Amendement teruggetrek

15. MOSIE – 2010 INVLOEI
KGA - Aanbeveling
Die Sinode moedig gemeentes aan om
missiologies voor te berei vir 2010 se verwagte
invloei van mense in ons streek. Die Sinode
versoek die KGA om riglyne op te stel en projekte
te inisieer.
VOORSTELLER: Willie Gouws
SEKONDANT: André Britz
AANBEVELING
Beveel amendement aan.

16. BESKRYWINGSPUNT –
DOODSTRAF
SKLAS – 7.2.7 Beskrywingspunt Nieuwoudtville
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:
1. die staat te nader oor die herinstelling van die
doodstraf, na aanleiding van die studiestuk van
die Algemene Sinode 1986 met betrekking tot die
Skrifgronde aangaande die doodstraf en die
daaruit voortvloeiende aannames. Sien Notule,
Algemene Sinode 1986 Doodstraf: Aanbevelings
(en motivering vir die voorstel). Punte 4.14.6.1 tot
4.14.6.6 ‘Die Sinode handhaaf op Skrifgronde’.
2. die samewerking van die ander kerke in SuidAfrika, asook die SARK, hierin te soek.
VOORSTELLERS: Daniel Esterhuyse
SEKONDANT: Nico van der Merwe
(nms NG Kerkraad Nieuwoudtville)

H80

AANBEVELING:
In oorleg met SKLAS nie aanbeveel nie.
Die Kommissie vir Algemene Sake beveel aan:
Die sinode versoek die Algemene Sinode om
’n nuwe studie te doen na die instelling van
die doodstraf en die regering hieroor te nader
in samewerking met ander kerke in SA asook
die SARK.

17. BESKRYWINGSPUNT – B1 –
BURGERLIKE VERBINTENISSE
Beskrywingspunt van Stilbaai – p 255
AANBEVELING:
Nie aanbeveel nie.
Die Kommissie vir Algemene Sake beveel aan:
1. Die sinode neem kennis van Stilbaai se
voorlegging aan die sinode.
2. Die sinode is hartseer oor die vertroue van
lidmate wat geskaad is deur die wyse waarop
kommunikasie oor die saak verwarring onder
lidmate gesaai het.
3. Die sinode onderskryf die verklaring in
hierdie verband wat die moderamen van die
Algemene Sinode gemaak het en deur die
Algemene Sinode in Junie 2007aanvaar is.

18. VERSLAG VAN DIE MODERAMEN
– 1857 BESLUIT
Moderamen – 10.1
1. Die sinode is bewus daarvan dat besluite oor
kerkeenheid wat die Algemene Sinode en die
Sinode van Wes- en Suid-Kaapland alreeds in die
verlede geneem het, by implikasie ’n herroeping
impliseer van die besluit wat die Kaapse Kerk op
6 Nov 1857 in Kaapstad geneem het. [Die
volledige besluit lui as volg: “De Synode
beschouwt het wenschelijk en schrifmatig, dat
onze ledematen uit de Heidenen, in onze
bestaande gemeenten opgenomen en ingelijfd
worden, overal waar zulks geskieden kan; maar
waar deze maatregel, ten gevolge van de
zwakheid van sommigen, de bevordering van de
zaak van Christus onder de Heidenen, in den weg
zoude staan, de gemeente uit de Heidenen
opgerigt, of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of gesticht
genieten zal.”]
2. Die Here het ons geseën dat ons nou, 150 jaar
later, op ’n daadwerklike pad van hereniging met
die ander kerke van die Familie van NG Kerke is.
Ons het die behoefte om, as deel van hierdie pad
van versoening en hereniging, dit wat ons ander
broers en susters steeds seermaak, uit die weg te
probeer ruim. Ons is bewus daarvan dat die
besluit van 1857 só ’n saak is.
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3. Ons
kan
onsself
uiteraard
volkome
vereenselwig met die eerste deel van die besluit
wat die Skrifwaarheid ten opsigte van die eenheid
van die kerk onomwonde stel. Ons is egter bewus
daarvan dat die beperking wat daarna volg,
uiteindelik die Skriftuurlike beginsel in die praktyk
totaal oorskadu het en die rol wat die besluit in die
geskiedenis sou speel, beslissend sou stempel.
4. Daarom besluit hierdie sinode, wat as die NG
Kerk in SA nog die naam dra van die sinode wat
destyds die besluit geneem het, om as daad van
versoening en hoop die besluit van 6 November
1857 in soveel woorde te herroep.
AANBEVELING:
5.1 en 5.2 word aanbeveel.
5.3 word verander om as volg te lui:
Die sinode herbevestig die eerste deel van
bogenoemde besluit “De Synode beschouwt
het wenschelijk en schrifmatig, dat onze
ledematen uit de Heidenen, in onze bestaande
gemeenten opgenomen en ingelijfd worden,
overal waar zulks geskieden kan...” omdat die
Skrifwaarheid oor die eenheid van die kerk
onomwonde stel.
5.4 Die sinode onderskryf nie die tweede deel
van die bogenoemde besluit nie “maar waar
deze maatregel, ten gevolge van de zwakheid
van sommigen, de bevordering van de zaak
van Christus onder de Heidenen, in den weg
zoude staan, de gemeente uit de Heidenen
opgerigt, of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of
gesticht genieten zal”, omdat dit teensstrydig
met die Skrifwaarheid oor die eenheid van die
kerk is en tot groot verskeurdheid in die NG
Kerk familie gelei het.
5.5 In die lig van die verloop van die
geskiedenis betreur die sinode hierdie tweede
deel van die besluit wat tot groot geestelike
pyn van lidmate van die NG Kerk familie gelei
het.
Die sinode vestig die aandag van die ander
sinodes van die NG Kerk familie op hierdie
besluit.

19. VERSLAG VAN DIE MODERAMEN
– RINGSGRENSE
Moderamen – 10, punt 3
AANBEVELING:
Word gewysig om soos volg te lei: “Die
Sinode
verleen
toestemming
dat
die
Moderamen, op versoek van die betrokke
Ringe, in die reses wysigings aan Ringsgrense
kan aanbring.”
KOMMISSIE VAN ALGEMENE SAKE
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1. Voorlegging van die Sinodale
Regskommissie (A14 – bl 235-240)

tot gemeenskap met Christus te bring (KO Art
52.2).

Aanbeveling: Die voorgestelde wysiginge aan die
bepalinge en reglemente soos deur die Sinodale
Regskommissie voorgelê, word met die volgende
wysiginge goedgekeur:

3.3 Verander 4.6 van die Reglement om te lees:
die kommissie implementeer haar opdrag in noue
samewerking met die Sentrum vir Gemeentebediening (Communitas).

1.1 Wysig 3.10 om te lees: Aangesien die nuwe
bewoording van KO Art 7 en die huidige
bewoording van Bep 7.5 en 7.6, asook Regl
17:7.3.3.2 plek-plek oorvleuel, besluit die sinode
om aan die SRK opdrag te gee om gepaste
aanpassings te maak en sodoende die
oorvleuelings uit te skakel.

3.4 Verander 7.5 van die Reglement om te lees:
vervul sy/haar taak in die nouste samewerking
met die Sentrum vir Gemeentebediening
(Communitas), maar onder toesig en leiding van
die SKG.

1.2 Wysig by 3.18 Bep 9.3.1 van die verslag om
te lees: Die pastorale hulp, wat ’n proponent of ’n
leraar kan wees, word met goedkeuring van die
ring tydelik aangestel om ’n leraar van die
gemeente van hulp te wees of ten tye van ’n
vakature die gemeente behulpsaam te wees.
1.3 Vervang “op die ondersoekliggaam” met
“deur die ondersoekliggaam” in Bep 31.7.2.2 by
punt 3.32 van die verslag.
1.4 Skrap aanbeveling by 3.34 en 3.36.

1.5 Verander by 4.6 van die verslag Regl
17:8.2.4.1 met Regl 17:8.4.2.1.
1.6 Skrap 3.37.

2. Bylaag 1 – Wysiginge aan bepalinge
soos deur die moderamen voorgestel
van Verslag D1 – Voorlegging van die
moderamen.

3.5 Verander 8.1 van die Reglement om te lees:
Een verteenwoordiger (met sekundus) uit elke
ring van die Sinode van die NG Kerk in SA
(Sinode van Wes- en Suid-Kaapland)
3.6 Verander 8.2 van die Reglement om te lees:
die PSD’s vir Gemeentebediening
3.7 Verander 8.6 van die Reglement om te lees:
die dagbestuur van die SKG word saamgestel uit
die voorsitter, onder-voorsitter en die PSD’s vir
Gemeentebediening.

3.8 Verander 9.2 van die Reglement om te lees:
Die ring kan na goeddunke subkommissies
benoem om die verskillende werksaamhede van
die RKG te behartig (soos byvoorbeeld ’n
taakgroep wat gesamentlike Huweliksvoorbereiding organiseer; taakgroep vir Bybelskool in
die ring, ens.)
3.9 Skrap 9.3 van die reglement

3. Voorgestelde Reglement vir die
Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening (SKG), p 103.

4. Voorgestelde reglement en tussentydse ooreenkoms rakende die SRKS
en SKG bediening ten opsigte van die
vorming en bedryf van die Raad vir
Gemeentelike Ontwikkeling en Kerklike
Samewerking (GOKS) - Bylaag 1 en 2
(Bl05-108)

Aanbeveling: Die Sinode keur die nuwe
Reglement vir die SKG (bylaag 2 van die SKGverslag), saam met die volgende wysigings goed:

Aanbeveling: Die voorgestelde reglement en
ooreenkoms word vervang met ’n nuwe
ooreenkoms (Bylaag 1)

Aanbeveling: Goedgekeur

3.1 Verander 2.1 van die Reglement om te lees:
Die SKG is die kommissie van die Sinode wat
spesifiek op gemeentebediening gerig is, ten
einde gemeentes op te bou tot vervulling van hulle
dienswerk in die wêreld. Dit is ’n kommissie wat
hom spesifiek rig om gemeentes te ondersteun
(KO Art 52.1).

3.2 Verander 2.2 van die Reglement om te lees:
Die SKG is die kommissie van die Sinode wat
hom deur gespesialiseerde gemeentebediening
rig tot kerkver-vreemdes wat formeel nog lidmate
is ten einde hulle daadwerklik te bereik en hulle

5. Aanbevelings van die Sinodale
Jeugkommissie (Bl 130)
Aanbeveling: Bep 50.2.3.1 word gewysig om te
lees:
50.2.3.1 Die SJK bestaan uit:
50.2.3.1.1 een verteenwoordiger (met sekundus)
uit elke ring
50.2.3.1.2 die predikant(e) in sinodale diens
50.2.3.1.3
Vakatures
t.o.v.
ringsverteenwoordigers in die SJK word deur die ring of
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ringskommissie aangevul met verslag aan die
skriba van die moderamen.
50.2.3.1.4 Die SJK benoem ’n dagbestuur
bestaande uit ’n voorsitter, ondervoorsitter, skriba
van die SJK en 2 deskundige lede van die
adviesspan.
50.2.3.1.5 Die SJK dagbestuur wys ’n adviesspan
van ongeveer 10 deskundige lede aan wat hulle
met inligting, raad en leiding kan bedien.
50.2.3.1.6 Die SJK stel ’n huishoudelike
reglement in oorleg met die moderamen op vir die
uitvoerende komitee, die adviesspan en die
dagbestuur waarin die opdrag en die werkswyse
bepaal word.
50.2.3.1.7 Die SJK benoem ’n uitvoerende
komitee wat soos volg saamgestel is:
1. Die dagbestuur van die SJK
2. Vyf ringsverteenwoordigers aangewys deur die
SJK;
3. ’n Verteenwoordiger van die kinderbediening;
4. ’n Verteenwoordiger van die Kerklike
5. Jeugwerkersvereniging; en
6. ’n Verteenwoordiger van die adviesspan

6. Ooreenkomste vir kombinasie van
werksaamhede met VGK Ringe
6.1 NGK Somerset-Wes, VGK Sarepta en VGK
Somerset-Wes, NG Kerk Kuilsrivier
Aanbeveling: Die ooreenkoms (Bylaag 2) tussen
die Ringe van die NG Kerk Somerset-Wes en
Kuilsrivier asook die Ring van die VG Kerk
Sarepta word goedgekeur.
6.2 NG Kerk Stellenbosch en VG Kerk Stellenbosch
Aanbeveling:
1. Die Sinode spreek hul dank en waardering uit
vir die gekombineerde werksaamhede van die
Ringe van die NG Kerk Stellenbosch en VG Kerk
Stellenbosch.
2. Die Sinode verwys die ooreenkoms (Bylaag 3)
na die twee onderskeie kerke se Sinodale Regskommissies om die ooreenkoms te verfyn en aan
die moderamen/sinodale kommissie voor te lê vir
goedkeuring.

7. Verlofreglement
Die sinode neem kennis van die Tydelike
Regskommissie se aanvullende notas by die
verlofreglement nav deurlopende navrae:
7.1 Die volgende woorde in Art 1.1, “’n Minimum
van 30 dae en ’n maksimum van 42 kalenderdae
verlof per jaar kan toegeken word”, gee aanleiding
tot baie uiteenlopende interpretasies. Volgens die
notule van die Algemene Sinode van 2002 word ’n
keuse gegee tussen óf 30 kalenderdae óf 42
kalenderdae. Die TRK beveel 42 kalenderdae
verlof per jaar aan.
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7.2 Verlof is ’n reg van elke predikant, maar die
tyd waarop dié verlof geneem kan word, is ’n
voorreg. Dié tyd waarop die verlof geneem kan
word, word met die kerkraad/kommissie vir
diensverhoudinge/sinodale kommissie onderhandel.
7.3 Verlof moet so deur die betrokke
kerkraad/kerkverband in wie se diens die
predikant staan bestuur word dat ’n predikant nie
meer as 30 dae verlof en 90 dae langverlof na die
volgende jaar oordra nie. Wanneer die predikant
aan die einde van ’n boekjaar meer as die
bepaalde dae verlof tot sy/haar krediet het, kan
die kerkraad/kerkverband ’n predikant verplig om
sy/haar verlof te neem.
7.4 Die wet op basiese diensvoorwaardes bepaal
dat verlof nie uitbetaal word nie behalwe by
diensbeëindiging (vergelyk hoofstyk 3, Art 11, van
die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die
Verlofreglement 23.
7.5 Aangesien ’n leraar meer verlof kry as wat die
wet vereis (21 dae), is hy/sy nie geregtig op ’n
ekstra dag vakansie indien ’n openbare
vakansiedag in sy/haar tydperk van verlof val nie.
7.6 Predikante is in vergelyking met ander
beroepe bevoorreg om nog op langverlof geregtig
te wees. Die TRK oordeel dat dié reëling vir
predikante in die lig van hul beroepsvereistes
noodsaaklik is. Dit is belangrik dat elke predikant
’n “sabbatsrus” kan hê waartydens hy/sy hulself
fisies, emosioneel en geestelik kan hervul.

8. Voorlegging van die Sinodale
Kommissie vir Predikantebediening
(A13, p 231-233)
8.1 Aanbeveling: Die Sinode keur die
aanbevelings 6.2 en 6.3 goed.

9. Voorlegging van die Sinodale Kommissie vir Diensverhoudinge (A4, p 4853)
9.1 Aanbeveling: Die sinode wysig die kommissie se aanbeveling 2.1.1.2 om te lees: Die
dagbestuur van die SFK, SKK, SKDB, SGK, SKG,
SJK, Kuratorium, SKV, SKP en die Aktuarius.

10. Voorlegging van die Sentrum vir
Kommunikasie
10.1 Aanbeveling: Die Sinode keur die
aanbeveling 5.1 van die verslag (p 135) goed.
Die Sinode wysig Bep 35.9 om te lees:
Sinodale kommissie vir kommunikasie (SKK)
35.9.1 Samestelling
35.9.1.1 Die SKK bestaan uit:
35.9.1.1.1 Vyf kundige lede wat deur die sinode
aangewys word
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35.9.1.1.2 Die Predikant in Sinodale diens vir
kommunikasie (PSD)
35.9.2 Opdrag
35.9.2.1 Toesig oor die Sentrum vir
Kommunikasie
35.9.2.2 Hantering van kerklike inligting
35.9.2.3 Skakeling met die sinodes van OosKaapland en Noord-Kaapland ten opsigte van die
kerklike inligting en kommunikasie
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35.9.2.4 Skakeling met die openbare media.
35.9.2.5 Skakeling met die owerheid.

11. Reglement KGA (Bylaag 4)
11.1 Aanbeveling: Die Sinode keur die
reglement goed.

BYLAAG 1

OOREENKOMS TOT DIE VORMING EN BESTUUR VAN ’N RAAD VIR
GEMEENTE-ONTWIKKELING EN KERKLIKE SAMEWERKING - (GOKS)
Ooreenkoms aangegaan deur en tussen
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika
(Kaapland)
(VGK Kaapland), hierin verteenwoordig deur en in hulle onderskeie hoedanighede as [Amp] en [Amp] daartoe gemagtig
deur ’n besluit van die sinode/ sinodale kommissie
van die kerk geneem op [datum];
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid Afrika
(Wes- en Suid-Kaapland) (NGK in SA) hierin
verteenwoordig deur en in hulle onderskeie
hoedanighede as [Amp] en [Amp] daartoe
gemagtig deur ’n besluit van die Sinode /
Moderamen van die kerk geneem op [datum]
en Reformed Church in Africa (RCA) hierin verteenwoordig deur en in hulle onderskeie
hoedanighede as [Amp] en [Amp] daartoe
gemagtig deur ’n besluit van die Sinode van die
kerk geneem op [datum].

AGTERGROND
A1. SRKS: SKIEREILANDSE RAAD VIR
KERKLIKE SAMEWERKING
Die SRKS is ’n raad bestaande uit NGK- en VGKverteenwoordigers wat oor ’n tydperk van ± vyftig
jaar gemeente uitbreidinge deur die VGK in die
Skiereiland geïnisieer en gekoördineer het.

A2. GO: NUWE GEMEENTEONTWIKKELING NGK SINODE WESEN SUID-KAAPLAND
GO het vier jaar gelede ontstaan as ’n
permanente subkommissie van die NG Kerk Wes
en Suid-Kaapland, in samewerking met ander
rolspelers, onder andere die VGK met die oog op
nuwe gemeente-ontwikkeling in die sinodale
gebied.
In die lig van bogenoemde het GO en SRKS die
afgelope twee jaar besluit om met ’n proses van
eenwording te begin. Die volgende faktore het
ook ’n beslissende rol in die oorweginge gespeel:

•

Dat GO en SRKS dieselfde doel het nl. die
uitbou van die kerk en koninkryk van God

•

Dat die werk in die verlede primêr deur twee
lede van die familie van NG kerke gedoen is

•

Dat dit aan die een kant duplisering, en aan
die ander kant beperkings meegebring het.

•

Dat die familie van NG Kerke hulle tot
kerkhereniging verbind het

•

Dat die familie van NG Kerke verskeie
besluite geneem het wat die kerke aanmoedig
tot nouer samewerking

•

Dat die doeltreffende bediening van die totale
gebied slegs gesamentlik gedoen kan word

A3. DIE VG KERK IN SA
Die SRKS het die sinode van die VGK in SA in
September/Oktober 2006 met aanbevelings
bedien wat tot die volgende besluite deur die
sinode gelei het:
•

Die Sinode gee goedkeuring aan die SRKSen GO-bestuur om met volmag voort te gaan
met die voorgestelde vereniging soos in die
konsepvoorstel beskryf.

•

Die Sinode verklaar dat hulle met so ’n besluit
alle reglementêre vereistes nakom om so ’n
verenigingsproses moontlik te maak.

•

’n Voorgestelde Reglement sal aan die
moderamen van die NGK en die Sinodale
Kommissie van die VGK (asook die
onderskeie regskommissies) voorgelê word
vir goedkeuring.

Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale Kommissie om in die reses die hele aangeleentheid af
te handel soos die proses vorder.

A4. DIE NG KERK IN SA
Die Moderamen van die NG Kerk in SA het op 7
Maart 2007, met dank, amptelik kennis geneem
van SRKS en GO Bestuur se verenigingsproses.
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OOREENKOMS
In die lig van die voorgaande kom die partye soos
volg ooreen:

1. WOORDOMSKRYWING
Kerke: Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suider-Afrika (Kaapland) (VGK Kaapland), Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid Afrika (Wesen Suid-Kaapland) (NGKSA) en Reformed Church
in Africa (RCA) en afhangende van die samehang
verwys ’n Kerk’ of ‘die Kerk’ na een van hulle.
Woorde wat die manlike geslag aandui sluit ook
die vroulike in, en
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skillende sinodes (of die sinodale kommissie of
die Moderamen, na gelang van die geval)
aangewys word.
5.2 Die Predikant(e) in sinodale diens.
5.3 ’n Maksimum van vyf deskundiges wat die
RAAD na behoefte kan koöpteer.
5.4 Een verteenwoordiger uit die Vrouediens /
aksie van elk van die kerke deur die Vrouediens /
aksie self benoem.

6. ORGANE

Woorde wat die enkelvoud aandui, sluit ook die
meervoud in.

6.1 Die RAAD tree op deur ’n algemene
vergadering, ’n Uitvoerende Bestuur met ’n dagbestuur en verder deur subkommissies van die
RAAD.

2. DAARSTELLING VAN ’N RAAD VIR
GEMEENTE-ONTWIKKELING EN
KERKLIKE SAMEWERKING – (GOKS)

6.2 Die Raad kies sy eie voorsitter, ondervoorsitter en een addisionele lid (met ’n
sekundus), wat saam met die predikante in
sinodale diens as Uitvoerende Bestuur dien.

’n Raad onder die naam RAAD VIR GEMEENTEONTWIKKELING
EN
KERKLIKE
SAMEWERKING (die Raad) word hiermee in die lewe
geroep as ’n gesamentlike kommissie van die
kerke.

3. DIE DOEL VAN DIE RAAD
Die doel van die RAAD is
3.1 om die koms van die koninkryk van God op
aarde te bevorder en om die kerk van Christus uit
te bou deur middel van nuwe gemeente-ontwikkeling en kerkplanting en
3.2 om hereniging van die familie van NG-kerke
aan te moedig deur kerklike samewerking tussen
die lede van die familie in die gebied van die
betrokke Streeksinodes van die kerke te bevorder,
en so die uitbreiding van die koninkryk van God te
dien.

4. AANSPREEKLIKHEID
4.1 Die Kerke is as partye tot die gesamentlike
werksaamheid wat deur hulle onderneem word
deur middel van die RAAD as hulle gesamentlike
kommissie gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die verpligtinge wat deur die RAAD in die
uitvoering van sy taak aangegaan word.
4.2 Die kerkregtelike posisie van die RAAD:
Hierdie RAAD dien as ’n subkommissie van die
onderskeie Kerke se Sinodale Kommissies vir
Gemeentebediening

5. SAMESTELLING
Die RAAD word soos volg saamgestel:
5.1 Vyf verteenwoordigers uit die VGK en vyf uit
die NGKSA en een uit die RCA. wat deur die ver-

6.3 Die Uitvoerende Bestuur behartig sake wat
deur die Raad aan hulle opgedra word en tree in
spoedeisende sake op met verantwoording aan
die Raad.
6.4 Die RAAD het ’n sekretaris wat by die
vergaderings van die RAAD, die Uitvoerende
Bestuur en die dagbestuur as notulerende
sekretaris optree en wat die funksie van ’n
uitvoerende amptenaar vervul.
7. VERGADERINGS
7.1 Die RAAD vergader sover moontlik met
gereelde tussen poses vier keer per jaar op
datums deur die voorsitter bepaal; die voorsitter
mag ook die RAAD met opgaaf van redes vir ’n
spesiale vergadering byeen roep.
7.2 Die Uitvoerende Bestuur vergader maandeliks tensy die voorsitter oordeel dat die getal en
gewigtigheid van die sake op die agenda ’n
vergadering op die bestemde tyd onnodig maak.

8. OPDRAG, WERKSAAMHEDE EN
VERANTWOORDELIKHEDE
Die RAAD het opdrag om vir die volgende werksaamhede verantwoordelikheid te aanvaar
8.1 om aanmoediging en ondersteuning te bied
aan Ringe, kerkrade en lidmate wat nuwe
bedieninge wil ontwikkel of reeds daarmee besig
is;
8.2 om toerusting en begeleiding te bied aan
gemeentes en Ringe wat ’n nuwe bediening of
gemeente ontwikkel of oorweeg;
8.3 om voortgesette navorsing te doen oor
ontwikkelingspunte in die sinodale gebiede met
die oog op strategiese ontwikkeling van nuwe
bedieninge of gemeentes;
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8.4 om finansiële hulpbronne te help ontgin
waarmee nuwe bediening of gemeenteontwikkeling gefinansier kan word;
8.5 om toerustingsgeleenthede en materiaal daar
te stel waardeur kerkrade, gemeentes en ringe
toegerus kan word met die oog op nuwe
bediening/ gemeente-ontwikkeling;
8.6 om evalueringsmeganisme daar te stel
waarmee potensiële leiers geëvalueer kan word;
8.7 om ondersteuning aan Ringe, kerkrade en
gemeentes te bied in hulle onderhandelinge met
plaaslike owerhede of ontwikkelaars met die oog
op die verkryging van eiendom vir nuwe
gemeente-ontwikkeling;
8.8 om saam te werk met die breë kerklike
gemeenskap met die oog op nuwe bediening/
gemeente-ontwikkeling;
8.9 om inligting oor nuwe bediening/ gemeenteontwikkeling aan die breër kerkverband deur te
gee;
8.10 om verslag te doen aan die ter sake kerklike
vergaderings;
8.11 om samewerking te help vestig tussen
gemeentes en ringe en ander relevante instansies
en
8.12 om taakgroepe/ kommissies aan te wys wat
op plaaslike en streekvlak die nodige
werksaamhede kan koördineer.

9. VOLMAG
Die Kerke verleen aan die RAAD volmag om
namens die Kerke alle funksies uit te oefen en
alles te doen wat in die nastrewing van sy doel en
vir die doeltreffende uitvoering van sy taak nodig
is. In die besonder is die volgende bevoegdhede
by die volmag inbegrepe sonder om daardeur die
omvang van die volmag te beperk, naamlik:
9.1 om met inagname van die betrokke Kerkorde,
Bepalinge en Reglemente, gevestigde regte en
onderworpe aan die eise en die reëls van die
arbeidsreg gelykberegting ten opsigte van
bestaande personeel toe te pas en hulle te
vergoed en te bestuur op grondslag van die
ooreengekome personeelbeleid, en desnoods te
ontslaan;
9.2 om personeel in diens neem, te vergoed en te
bestuur op grondslag van die ooreengekome
personeelbeleid en desnoods te ontslaan;
9.3 om tydelike personeel in diens te neem;
9.4 om ŉ tydelike pos te skep hetsy vir ’n
predikant, hetsy vir ’n persoon in spesiale
ampsdiens hetsy vir ’n administratiewe amptenaar
waar omstandighede dit noodsaak of waar ’n
persoon
met
besondere
bekwaamhede
beskikbaar is; poste word nie geskep suiwer om
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personeel wat om welke rede ook al oortollig raak
te akkommodeer nie;
9.5 om predikante te beroep, in diens te stel en te
besoldig;
9.6 om ’n geskilbeslegtingsmeganisme te vestig
en om geskille wat in die uitvoering van sy opdrag
ontstaan namens die Kerke te besleg;
9.7 om na behoefte sub-kommissies aan te wys;
9.8 om namens die Kerke kontrakte te sluit,
binnelands en buitelands;
9.9 om namens die Kerke roerende goed te
bekom;
9.10 om ’n voorlegging aan die kerke te doen
indien onroerende eiendom vir sy werksaamhede
benodig word of, in gepaste gevalle, aan die ring
of die gemeente binne die gebied waarvan ’n
besondere behoefte bestaan;
9.11 om ’n begroting van inkomste en uitgawe op
te stel;
9.12 om binne die riglyne van die begroting
fondse wat ingevolge ’n begroting ontvang is, te
verdeel volgens die prioriteite wat die RAAD vir ’n
betrokke finansiële jaar bepaal;
9.13 om tjekrekenings te open en te bedryf ten
opsigte van fondse wat op kort termyn benodig
word om verligtinge na te kom;
9.14 om geld vir sy werksaamhede in te samel;
9.15 om geskenke te ontvang, en
9.16 om bevoegdhede aan sy organe en te
delegeer.

10. BEPERKING OP BEVOEGDHEDE
10.1 Die RAAD mag nie homself of die Kerke of
enigeen van hulle as borg verbind nie.
10.2 Die RAAD bekom nie onroerende goed,
liggaamlik of onliggaamlik nie.
10.3 Die RAAD gaan geen lenings aan nie.
10.4 Die RAAD maak geen beleggings nie.

11. PERSONEEL AANGELEENTHEDE
11.1 Ter verwesenliking van sy doel het die
RAAD die bevoegdheid om personeel in diens
neem, te vergoed en te bestuur op grondslag van
die ooreengekome personeelbeleid en ook om
desnoods ’n werknemer te ontslaan. Dit word
voorsien dat die RAAD gedien sal word deur ’n
personeel wat uit die volgende sal bestaan:
11.1.1 predikante in sinodale diens;
11.1.2 ’n sekretaresse;
11.1.3 tiksters en klerke en
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11.1.4 ander deeltydse of voltydse personeel.
11.2 Die bestaande personeel korps in diens van
die kerke afsonderlik, synde predikante, persone
in spesiale ampsdiens en administratiewe personeel, word met inagname van die betrokke Kerkorde, Bepalinge en Reglemente, gevestigde regte
en onderworpe aan die eise en die reëls van die
arbeidsreg deur die RAAD as gesamentlike kommissie van die kerke oorgeneem en as eenheid
namens die Kerke vergoed en bestuur op grondslag van die ooreengekome personeelbeleid.
11.3 Daar bestaan tans poste slegs vir die personeel wat reeds in diens is. ’n Nuwe pos word op
die personeel geskep slegs indien fondse dit toelaat, en nadat dit deur die Sinodes (of die sinodale
kommissie of die Moderamen, na gelang van die
geval) goedgekeur is.
12. PREDIKANTE
12.1 Predikante in diens van die RAAD staan wat
betref hulle leer en lewe onder die tug van die
Kerk waaraan hulle behoort en wat betref die
uitvoering van hulle taak onder die dissipline van
die RAAD volgens die personeelbeleid en
algemene diensvoorwaardes van die RAAD.
12.2 Die beroeping van ŉ persoon vir ’n
predikante pos geskied volgens die Reglement
van Orde van die Kerk waarop die RAAD in oorleg
met die predikant besluit
12.3 Na aanvaarding van die beroep/verkiesing
word die indiensstelling gedoen volgens die
Bepalinge van die lidkerk waarvan die persoon ’n
geordende of proponent is.
12.4 Nuwe poste vir predikante word deur die
RAAD aan een van die lidkerke gekoppel.
12.5 ’n Predikant wat deur die RAAD in diens
gestel / geneem word moet behoort aan een van
die goedgekeurde kerklike pensioenfondse en ŉ
goedgekeurde mediese fonds.

13. FONDSE
13.1 Bestaande diskresionêre fondse van die
kommissies waarvan die werksaamheid deur die
kerke deur hierdie ooreenkoms saamgevoeg word
konsolideer in een gesamentlike fonds onder
beheer van die Raad.
13.2 Fondse word deur die RAAD verkry
13.2.1 by wyse van toekennings, skenkings,
vrywillige bydraes van kerkrade van die kerke en
insamelings in gemeentes van die kerke met die
toestemming van die betrokke Kommissie vir
Administrasie of Fondse en
13.2.2 by wyse van inkomste uit hul werk self en
op hulle inisiatief gegenereer.
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13.3.1 Die kerke sou kon besluit om tot die
befondsing van die begroting van die RAAD by te
dra in welke geval dit geskied op ’n wyse en in
verhouding volgens ’n formule soos van tyd tot tyd
deur die kerke bepaal.
13.3.2 Indien ’n kerk ’n bydrae tot die werk van
die RAAD bewillig anders as ingevolge ’n
voorafgaande ooreenkoms tussen die kerke dat
hulle saam tot die begroting van die RAAD bydra
soos vermeld, geld dit as ’n vrywillige bydrae wat
nie die implikasies het wat betref die verhaalsreg
nie
13.4 Fondse wat nie op kort termyn vir die
nakoming van verpligtinge benodig word nie word
by die Saakgelastigde van die NGKSA gestort en
deur hom vir die RAAD belê en beskikbaar gehou
soos met die RAAD ooreengekom.
13.5 Vir onvoorsiene verpligtinge in verband met
die werksaamhede van die RAAD dra die kerke
soos volg by:
13.5.1 indien ’n formule reeds ingevolge 13.3.1
bepaal is word die onderskeie bydraes deur daardie formule bepaal en
13.5.2 indien so ’n formule nog nie bepaal is nie
word die onderskeie bydraes bepaal met verwysing na die verhouding waarin die totaal van
die begroting van die kerke onderskeidelik vir
eweredige bydraes teenoor mekaar staan.
13.6 Vir onvoorsiene verpligtinge in verband met
die werksaamhede van die RAAD wat enigeen
van die Kerke verplig word om te voldoen geniet
die Kerk ’n verhaalsreg waarvan die omvang
bepaal word met verwysing na die grondslag in
13.5 hierbo uiteengesit waarop die bedrag van die
bydraes van die kerke bepaal word vir die
finansiële jaar waarin voldoening geskied, mits
met die ander Kerke oorleg gepleeg is voordat
voldoening geskied het.
13.7 Indien die RAAD besluit dat geld in die
nastrewing van sy doel aan ’n gemeente uitgeleen
word gee die RAAD opdrag aan die
Saakgelastigde van die NGKSA dat so ’n lening
uit die fondse wat vir die RAAD gehou of deur die
RAAD beskikbaar gestel word aan die gemeente
toegestaan word op die terme en teen die
sekuriteit wat die RAAD bepaal, dat ’n gepaste
leningsooreenkoms tussen die gemeente en die
NGKSA gesluit word en dat die geld aan die
gemeente uitbetaal word teen die lewering van die
vasgestelde sekuriteit. Indien dit ’n vereiste is dat
’n verband as sekuriteit geregistreer word dit
geregistreer ten gunste van die NGKSA.

14. SKULDVERDELING
14.1 Indien die RAAD aangespreek word vir die
betaling van skuld in verband met sy werk-
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saamhede waarvoor daar nie begroot is nie gee
die RAAD dadelik daarvan kennis aan die Kerke.
14.2 Indien enigeen van die Kerke vir die betaling
van sodanige skuld aangespreek word gee die
Kerk dadelik daarvan kennis aan die RAAD en
aan die ander Kerke.
14.3 Die Kerke besluit dan of die eis betaal of
betwis moet word.
14.4 Indien besluit word om die eis te betaal
geniet die Kerk wat die eis betaal ’n verhaalsreg
ooreenkomstig die formule vir die bepaling van
bydraes soos in 13.5 hierbo uiteengesit vir die
finansiële jaar waarin voldoening geskied.
14.5 Indien besluit word om die eis te betwis
word elke afsonderlike item van die koste wat in
die bestryding van die eis aangegaan word of
waarvoor die Kerke aanspreeklik word deur hulle
gedra in verhouding volgens die formule soos in
13.5 hierbo uiteengesit vir die finansiële jaar
waarin die betrokke item van koste aangegaan is.
14.6 Indien die skuldeiser nie teen al drie Kerke
saam optree nie is ’n Kerk teen wie nie opgetree
word nie verplig om die Kerk of Kerke teen wie
wel opgetree word skadeloos te stel vir koste tot
die mate waarin eersgenoemde Kerk uiteindelik
ooreenkomstig die voorgaande paragraaf tot die
koste moet bydra.

15. GOEDERE
15.1 Roerende goed tans deur die RAAD gebruik
en onder sy beheer word sonder verrekening
tussen die Kerke onderling deur die RAAD oorgeneem en vir die Kerke in onverdeelde aandele
gehou in die verhouding, van tyd tot tyd, waarin
bygedra sou word tot onvoorsiene verpligtinge
soos in 13.5 hierbo uiteengesit.
15.2 Roerende goed wat namens die Kerke deur
die RAAD bekom word eweneens vir die Kerke in
onverdeelde aandele gehou in die verhouding,
van tyd tot tyd, in 17.1 hierbo bepaal.
15.3 Waar die RAAD onroerende goed gebruik
wat aan ŉ Kerk behoort, word ŉ huurkontrak teen
ŉ markverwante huur, of sodanige mindere huur
wat deur die Kerk aanvaar mag word, vir die
voortgesette gebruik van die goed tussen die
RAAD en die Kerk aangegaan
15.4 Onroerende goed wat vir die uitvoering van
sy opdrag en werksaamhede benodig word deur
een van die Kerke bekom en onder huurkontrak
aan die RAAD beskikbaar gestel op die grondslag
in 13.3 uiteengesit.

16. REKENINGKUNDIGE ADMINISTRASIE
VAN RAAD
16.1 Die Sinodale Fondse kommissie van die
NGKSA behartig volledig die rekeningkundige administrasie en oudit van die RAAD.
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16.2 Die RAAD stel jaarliks in oorleg met
kommissies wat fondse van die Kerke administreer ’n begroting op vir al sy werksaamhede
16.3 Die RAAD dra sorg dat sy finansiële state
geoudit word so gou as moontlik na afloop van
elke finansiële boekjaar en dat ’n geouditeerde
finansiële verslag onmiddellik na afloop van die
oudit aan die Kommissie vir Administrasie of
Fondse Kommissie van die kerke voorgelê word.

17. VERSLAG
Die RAAD doen jaarliks aan die Kerke verslag van
sy werksaamhede en finansiële posisie insluitende dié van die bedieninge en programme ingestel ingevolge sy doelstellings.

18. REGLEMENT
Die RAAD mag ’n Reglement opstel indien dit ter
wille van doeltreffendheid nodig geag word.

19. VRAE OOR BELEID
Indien ’n vraag sou ontstaan oor die beleid wat
deur die RAAD gevolg moet word die vraag na die
moderamens van die Kerke verwys om leiding te
gee.

20. REGTE EN
VERANTWOORDELIKHEDE
Die regte en verantwoordelikhede van die Kerke
word nie deur hierdie ooreenkoms opgehef of tot
niet verklaar nie.

21. WYSIGING VAN OOREENKOMS
Geen wysiging of kansellasie of vervanging van
hierdie ooreenkoms of enige gedeelte daarvan is
van krag tensy sodanige wysiging, kansellasie of
vervanging op skrif gestel en deur die partye hiertoe geteken is nie.

22. TERUGTREDE
Enige van die partye kan uit hierdie ooreenkoms
terugtree deur kennis van terugtrede aan die
ander partye en aan die sekretaris van die RAAD
te gee vir ’n kennistermyn van minstens twaalf kalendermaande wat uitloop op die laaste dag van ’n
finansiële jaar. By ontvangs van so ’n kennisgewing gee die sekretaris dadelik aan die rekenmeestersfirma wat die laaste oudit uitgevoer het
opdrag om ’n paneel van drie kundige en gekwalifiseerde persone aan te stel om die likwidasie van
die onderneming as deskundiges te behartig.
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Bylaag 2

OOREENKOMS VIR VERENIGENDE RINGE/VENNOOTSKAPPE VAN DIE
NG KERK KUILSRIVIER, NG KERK SOMERSET-WES EN VGK SAREPTA
1. KONSTITUERENDE PARTYE
Die ringe van die NGK Kuilsrivier, VGK Sarepta
en NGK Somerset Wes, tree as konstituerende
partye toe tot die hieropvolgende ooreenkoms en
verbind hulle om daaraan uitvoering te gee
kragtens die volgende ooreengekome ooreenkoms.

2. OOREENKOMS
2.1 Kragtens
2.1.1 die eise van die Skrif

dat die werksaamhede van die nuwe verenigende
ringe/vennootskappe gefinansier sal word vanuit
hul eie beheerde fondse soos bygedra deur die
deelnemende partye of andersins ingesamel. Vir
alle uitgawes aangegaan sal ’n jaarlikse oudit
deur ’n finansiële kundige vereis word.

4. NAME
4.1 Die name van die nuwe verenigende
ringe/vennootskappe word besluit by wyse van
konsensus deur die konstituerende partye.
(Moontlike name is Helderberg en Sarepta Kuilsrivier)

2.1.2 ons onderskeie belydenisskrifte t.w die
Nederlandse geloofsbelydenis, Heidelbergse
Kategismus, Dordtse leerreëls (NG Kerk en VG
Kerk) en die belydenis van Belhar (VG Kerk).

5. RINGSGRENSE

2.1.3 die besluite van ons onderskeie sinodes:

5.2 Die eerste groepering sluit in VGK Macassar,
VGK Somerset-Wes, VGK Die Strand, VGK
Lwandle, VGK Eersterivier–Suid, NGK Helderberg, NGK Hottentots-Holland, NGK Somerset
Wes, NGK Die Strand, NGK Lourensrivier-Strand,
NGK Strand –Noord, NGK Suider-Strand, NGK
Gordonsbaai.

2.2 word ons gedring om die eenheid van medegelowiges en gemeentes in hul getuienis,
gemeenskap, diens en geloofsidentiteit, tot sigbare uitdrukking te bring in verenigende
ringe/vennootskappe. Daarmee wil ons die onversoendheid en verdeeldheid waarin ons lewe help
oorwin.
2.3 Ons verbind onsself
2.3.1 as kontrakterende ringe om as gelyke deelgenote die ooreengekome rings-werksaamhede
gesamentlik en met ywer binne twee nuut saamgestelde verenigende ringe/vennootskappe uit te
voer;

5.1 Die drie bestaande ringe word hergroepeer in
twee verenigende ringe;

5.3 Die tweede groepering sluit in VGK
Eersterivier, VGK Delft, VGK Mfuleni, VGK
Sarepta, NGK Kuilsrivier, NGK Kuilrivier- Digtebij,
NGK Kuilsrivier Die Eike, NGK Kuilsrivier-Suid.

2.3.3 om nuwe multi-kulturele bedieninge te
vestig waar die behoefte bestaan.

5.4 Die konstituerende partye kom ooreen dat
alle bestaande gemeentes binne die drie
bestaande ringe kragtens hul verbintenis tot die
eenheidsopdrag deel sal vorm van die
verenigende ringe/vennootskappe. Gemeentes
sal slegs uit hierdie groeperinge kan tree indien
die verenigende ringe/vennootskappe ontbind of
hulle goedkeuring kry van die bestaande ringe om
deel van ’n ander naasliggende verenigende
ring/vennootskap te word.

3. JURIDIESE PERSOON

6. WERKSAAMHEDE

3.1 Aangesien die drie bestaande ringe nie
opgehef kan word nie en steeds gespesifiseerde
verantwoordelikhede moet vervul tot en met volle
eenwording, word ooreengekom dat die maksimum funksies van die bestaande ringe aan die
twee
nuut
saamgestelde
verenigende
ringe/vennootskappe oorgedra word in soverre dit
nie die regsgeldigheid van werksaamhede aantas
nie.

6.1 Die twee verenigende ringe/vennoot-skappe
se werksaamhede sal groepeer rondom vier bedieningsgroepe. Elke verenigende ring/vennootskap bepaal self watter bedieningsgroepe
hulle wil vestig.

2.3.2 om deur die verenigende ringe/vennootskappe die gemeentes aan te moedig tot onderlinge vaste ooreenkomste en groei na mekaar;

3.2 Die verenigende ringe/vennootskappe sal dus
hoofsaaklik fasiliterend, moniterend en visionerend handel. Die partye kan egter ooreenkom

6.2 Die bedieningsgroepe vir Erediens en
Verkondiging:
Hierdie bedieningsgroepe hanteer erediens en
verkondiging, sakramente, spiritualiteit, prediking,
leer en aktuele sake.
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6.3 Die bedieningsgroep
bedieninge:

vir

Gemeente-

Hierdie groep hanteer familie, kategese, leierskap,
morele vorming, vroue bediening, mannebediening, jeugbediening, evangelisasie.
6.4 Die bedieningsgroep
Getuienis:

vir

Diens

en

Hierdie
groep
hanteer
pastorale
sorg,
institusionele sorg (NRO’s), armoede, HIV en
ander, publieke getuienis, rentmeesterskap, die
skepping, wêreldsending.
6.5 Die
bedieningsgroep
steuningsdienste

vir

Onder-

Hierdie groep hanteer visionering, koördinering,
bestuur, ekumene en gemeenskap, finansies en
regsake.
6.6 Die drie bestaande ringe sal steeds alle
volgende verantwoordelikhede soos bepaal deur
die Kerkorde en Bepalinge hanteer, terwyl daar by
elke
vergadering
besin
sal
word
hoe
verantwoordelikhede saam in die verenigende
ringe/vennootskappe hanteer kan word:
6.7 Die opsig oor die gemeentes en ampsdraers,
6.8 Die stigting of ontbinding van nuwe
gemeentes. Tot sodanige besluite sal nie
oorgegaan word alvorens die ter sake verenigende ringe/vennootskappe nie gekonsulteer is
nie.
6.9 Die behandeling van sake wat in eerste
instansie of in beroep voor die ringsvergadering
gebring word.
6.10 Praktiese sake wat ringe dus op hul eie
moet hanteer, sluit onder andere in: tugsake,
goedkeuring van beroepe, geskilbeslegting en
ondersoeke vir losmaking van die band.
6.11 Daar is ook ander sake, oa sake soos
genoem in die onderskeie Kerkordes en
Bepalinge,
wat
in
die
verenigende
ringe/vennootskappe bespreek kan word, maar
wat afsonderlik hanteer moet word in die
bestaande ringe.

7. KONSTITUERING
7.1 Die eerste konstituering van die verenigende
ringe/vennootskappe vind plaas nadat die
deelnemende ringe almal die ooreenkoms
beoordeel, geamendeer en bekragtig het.
7.2 Die deelnemende ringe vaardig al hul leraars
plus een ouderling of diaken per leraar af na die
konstituerings-vergadering van die verenigende
ringe/vennootskappe. Die VGK/NGK ringe vul hul
afvaardiging aan met kerkraadslede uit hul
gemeentes( soos onderling ooreengekom) sodat
daar ’n eweredige verteenwoordiging na beide
nuwe verenigende ringe/vennootskappe sal wees.
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7.3 Die gewone ordereëlings vir ’n wettige
ringsvergadering
volgens
die
onderskeie
kerkordes word gevolg vir die vergaderings van
die verenigende ringe/vennootskappe. Die
Kerkorde en Bepalinge van die voorsitter van die
vergadering word om die beurt gebruik.
7.4 Die konstituering vind plaas onder leiding van
die voorsitters van die drie deelnemende ringe op
’n datum, tyd en plek soos ooreengekom en aan
die hand van ’n duidelike agenda.

8. AMPSDRAERS
8.1 Die eerste ampsdraers sal aangewys word
vanuit en deur die drie deelnemende ringe sodat
daar drie lede (2 leraars en 1 kerkraadslid) vanuit
elke kerkverband (dws 6 lede) die ringskommissie
van elke onderskeie verenigende ring sal vorm.
8.2 Daar sal aanvanklik twee mede-voorsitters
(een vanuit elke kerk) om die beurt by
vergaderings dien totdat die verenigende
ringe/vennootskappe self besluit om hul
ringskommissie samestelling te wysig.
8.3 Die ringskommissie van die verenigende
ringe/vennootskappe sal minstens 1 keer per
kwartaal
byeenkom
en
het
die
verantwoordelikheid om die eenheidsproses te
stimuleer, bande aan te moedig, ontwikkelinge te
monitor en geskille betyds en effektief te hanteer.
Hulle sal ook verseker dat effektiewe
kommunikasie met gemeentes plaasvind.
8.4 Die ringskommissie gee by elke vergadering
van die verenigende ringe/vennootskappe verslag
van hul werksaamhede en waarnemings. Hulle
bied ook voorstelle wat die werksaamhede van
die saamgestelde ringe kan versterk.
8.5 Die ringskommissie stuur alle notules en
verslae na afloop van elke ringskommissie- en
ringsvergadering aan die ringskommissies van die
deelnemende ringe.

9. VERGADERINGS
9.1 Die verenigende ringe/vennootskappe sal
minstens twee keer per jaar vergader om verslae
van kommissies te ontvang, hul begrotings goed
te keur en te monitor, kritieke vraagstukke te
hanteer en alles wat die eenheidsproses affekteer
(sinodaal en gemeentelik) te hanteer.
9.2 Na afloop van die verenigende ringe/vennootskappe se vergaderings konstitueer die
bestaande deelnemende ringe op ’n geskikte tyd
om alle uitstaande ringsake wat deel van hul
verantwoordelikheid is, af te handel en
aanbevelings van die verenigende ringe/vennootskappe te hanteer.
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10. DEELNAME AAN SINODE

13. WYSIGING

10.1 Die verenigende ringe/vennootskappe sal
deelneem aan die onderskeie sinodes met die
status en verteenwoordiging wat deur die sinodes
aan hulle toegeken word.

13.1 Die ooreenkoms kan op voorstel van die
deelnemende partye of op aanbeveling van die
verenigende ringe/vennootskappe of die onderskeie sinodes gewysig word. Die deelnemende
partye moet enige wysigings goedkeur. Alle wysigings word ter insae aan die onderskeie sinodale
kommissies voorgelê.

11. BATES EN OOREENKOMSTE MET
ANDER PARTYE
11.1 Die verenigende ringe/vennootskappe sal
strewe om hul werksaamhede effektief deur
middel van die nodige finansiering uit te voer. Die
verenigende ringe/vennootskappe sal dit egter
vermy om vaste bates te besit totdat die
verenigingsproses dit noodsaak.

14. ONTBINDING OF UITTREDE UIT DIE
OOREENKOMS
14.1 Die ooreenkoms kan op voorstel van die
deelnemende partye of op aanbeveling van die
verenigende ringe/vennootskappe beëindig word,
waarna die verenigende ringe/vennootskappe
ontbind.

12. KENNISNAME VAN OOREENKOMS
12.1 Hierdie ooreenkoms word aan die
onderskeie sinodale kommissies voorgelê wat dit
moet behandel.
-o0o-

Bylaag 3
ORDEREËLING VIR DIE
VERENIGDE RING VAN STELLENBOSCH (VRS)
1. AANHEF
Op grond van –
•

Die eise van die Skrif;

•

Die vier belydenisskrifte: Die Nederlandse
Geloofsbelydenis, Die Heidelbergse Kategismus, Die Dordtse Leerreëls en Die Belydenis
van Belhar;

•

Die besluite van ons onderskeie Sinodes;

•

Ons visie, wil en begeerte om met een
verenigde stem ons getuienis te lewer en die
gemeentes wat tot ons behoort te begelei,
aan te moedig en te ondersteun in die
uitdrukking en uitleef van ons roeping,

Aanvaar ons, die afgevaardigdes na die
Verenigde Ring, as uitdrukking van ons strewe tot
eenwording –
•
•

Hierdie dokument as die ordereëls van die
Verenigde Ring totdat ons kerke in een
verband verenig het en,
Verbind ons onsself daartoe om, sover
moontlik, die werksaamhede van die
bostaande Ringe so te hanteer dat ons
daardeur uitdrukking gee aan ons eenheid in
Christus en nie meer genoeë neem met die
verdeeldheid van die verlede nie.

2. OOREENKOMS
Die Ring van die VG Kerk Stellenbosch en die
Ring van die NG Kerk Stellenbosch wil as deel
van die soeke na kerklike eenheid in die NG Kerkfamilie en ten bate van die Koninkryk van God as
gelyke deelgenote van mekaar ’n kontraktuele
ooreenkoms met mekaar aangaan om een Ring te
stig ten einde Ringswerksaamhede (soos
hieronder genoem) gesamentlik uit te voer.

3. NAAM
Die naam van die Ring is die VERENIGDE RING
VAN STELLENBOSCH (VGK en NGK), hierna
verwys as die VRS.

4. RINGSGRENSE EN KOMBINASIE
Die Ringsgrens van die VRS sal die
gemeentegrense van die bostaande twee Ringe
behels.
4.1 Ander gemeentes wat in hierdie grense is,
maar tans nie tot een van die Ringe behoort nie of
hieraan grens, kan op kerkordelike wyse toetree
tot die nuwe VRS.
4.2 Gemeentes wat tans tot die bestaande Ringe
behoort sou kon uittree om saam met ander
gemeentes Ringe te vorm wat ’n beter
geografiese eenheid sou verseker. ’n Gemeente
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kan nie net uittree nie. Dit kan slegs gebeur as die
gemeente by ’n ander Verenigde Ring inskakel of
saam met ander gemeentes ’n ander Verenigde
Ring vorm. Hierdie inskakeling moet wedersyds
tussen die betrokke partye goedgekeur word.
4.3 Stellenbosch Gemeente staan in ’n assosiasieverband tot die VRS, volgens die ooreenkoms
getitel “Assosiasie tussen Stellenbosch Gemeente
en die Verenigde Ring van Stellenbosch”, aangeheg as Bylaag A van hierdie Ordereëling.

5. WERKSAAMHEDE VAN DIE VRS
5.1 Die werksaamhede van die VRS ten opsigte
van die eenheidproses vind teologies soos volg
gestalte:
•

dat ons mekaar moet liefhê en gemeenskap
met mekaar moet najaag en beoefen;

•

dat ons een geloof deel, een roeping het, een
God en Vader het, van een Gees deurdronge
is, van een brood eet en uit een beker drink,
met een doop gedoop is, een Naam bely, aan
een Heer gehoorsaam is, vir een saak ywer,
een hoop met mekaar deel;

•

saam die breedte en lengte en diepte en
hoogte van die liefde van Christus leer ken;

•

saam opgebou word tot die gestalte van
Christus, tot een nuwe mens;

•

saam mekaar se laste ken en dra en so die
wet van Christus vervul, mekaar vertroos;

•

saam met mekaar ly vir die geregtigheid;

•

saam vir mekaar bid en vir die koms van die
Koninkryk van God;

•

saam diensbaar is aan God in hierdie wêreld;

•

saam stry teen alles wat hierdie eenheid mag
belemmer of bedreig.

5.1.1 Ten opsigte van bostaande kan, waar daar
raakpunte is, op ringsvlak die werksaamhede
saamgevoeg en verder ontwikkel word.
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5.2 Verdere werksaamhede van die Ring
5.2.1 Vergaderinge van die Ring
5.2.1.1 Die Ring vergader minstens vier keer per
jaar vir die behandeling van sake, onderlinge
gemeenskap en die skep en uitbrei van
bedieningsnetwerke.
5.2.1.2 Gewone
vergaderings
word
sover
moontlik om die beurt in die verskillende
gemeentes gehou soos deur die Ring bepaal en
word saamgeroep deur die skriba.
5.2.1.3 Elke Kerkraad stuur hulle predikante en
een afgevaardigde per predikant wat elk van die
vier vergaderings moet bywoon. Vakante
gemeentes stuur twee afgevaardigdes.
5.2.1.4 Die voorsitter het die reg, met toestemming van die Ringskommissie, om ’n buitengewone Ringsvergadering te belê. Van sodanige
vergadering word egter minstens twee weke
vooraf aan die ringslede skriftelik kennis gegee.
5.2.1.5 By die opening van die Ringsvergadering
en die verkiesing van ’n voorsitter word gehandel
ooreenkomstig die Reglement van orde van beide
die kerkverbande. Verder word ’n skriba verkies.
5.2.1.6 Geen vergadering van die Ring word
wettig gekonstitueer verklaar tensy tweederdes
van die lede van beide Ringe gesamentlik
teenwoordig is nie. [Die eerste vergadering van
die VRS word gekonstitueer nadat die ordereëlings deur beide Ringe afsonderlik in mekaar
se teenwoordigheid goedgekeur is.]
5.2.1.7 Vir gewone werksaamhede is die helfte
van die afgevaardigdes ’n kworum. By
behandeling van tugsake word volgens die
bepalinge van die twee kerkverbande gehandel.

5.3 Taak en bevoegdheid van die Ring in
besonder

5.1.2 Geleenthede word gebied vir die spontane
ontwikkeling van nuwe bedieninge waarvoor die
Kerkordes van beide kerkverbande nog nie
voorsiening maak nie.

5.3.1 Om as meerdere vergadering ’n breër
geloofsgemeenskap te wees wat gemeentes en
hulle
ampsdraers
ondersteun
(hierdie
ondersteuning vind plaas deur informele sowel as
georganiseerde
netwerke
tussen
die
Ringsgemeentes);

5.1.3 Strukture moet die eenheid in die plaaslike
gemeentes en waar moontlik, die eenheidsproses
tussen gemeentes, dien en bevorder.

5.3.2 Met die oog op Ringsittings kan gemeentes
gevra word om mekaar vooraf te besoek met die
oog op terugvoering tydens die Ringsvergadering.

5.1.4 Beide Sinodes van die twee Ringe erken
dat gemeentes plaaslike strukture moet ontwikkel
vanuit hul onderskeie kontekste en dat meerdere
vergaderings nie hierin voorskriftelik moet wees
nie.

5.3.3 om advies en hulp aan kerkrade aan te
bied, byvoorbeeld in gevalle waar steun verlang
word om ’n bedienaar van die Woord te beroep;

5.1.5 Alle strukture op Rings-, gemeentevlak en
tussen gemeentes moet primêr in diens staan van
die missionêre opdrag van die Kerk.

5.3.5 om nuwe gemeentes op versoek van
kerkrade te stig;

5.3.4 om die grense tussen die gemeentes van
sy ressort vas te stel;
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5.3.6 om alle sake wat óf in eerste instansie óf in
beroep voor hom gebring word, te behandel,
behalwe in die volgende gevalle waar die Ringe
dit afsonderlik hanteer en daaroor stem: tugsake,
goedkeuring van beroepe, ondersoeke vir die
losmaking van die band, uitreiking en
ontvangsname van aktes van demissie en die
verlening van approbasie met betrekking tot die
bedienaars van die Woord, ooreenkomste
aangegaan deur die onderskeie Ringe voor
vereniging, konstituering en ander sake wat die
VRS mag aandui.

5.4.4 Die kommissie gee by elke gewone
vergadering van die Ring verslag van sy
werksaamhede.

5.4 Die Ringskommissie

Wanneer bates, finansies en ooreenkomste met
ander partye ter sprake kom, sal die VRS die
nodige ooreenkomste maak.

5.4.1 Op die vierde gewone Ringsvergadering
word ’n Ringskommissie gekies wat vir een jaar
sal funksioneer.
5.4.2 Hierdie kommissie bestaan minstens uit ses
lede, drie lede elk van die NG gemeentes en drie
van die VG gemeentes, wat onderskeidelik die
NG en VG Ringskommissies kan vorm vir sake
wat afsonderlik in behandel geneem moet word
soos bepaal in 5.3.6.
5.4.3 Die kommissie kies sy eie voorsitter en
neem spoedeisende sake in behandeling.

5.4 Deelname aan Sinode werksaamhede
Die VRS sal aan die werksaamhede van die
onderskeie Sinodes mag meedoen met die status
wat deur die Sinodes toegeken word.

6. BATES EN OOREENKOMSTE MET
ANDER PARTYE

7. GOEDKEURING VAN OOREENKOMS
Hierdie ooreenkoms moet aan die onderskeie
Sinodale Kommissies voorgelê word vir
behandeling en goedkeuring.

8. WYSIGING VAN OOREENKOMS
Hierdie ooreenkoms kan gewysig word deur die
Ring en na goedkeuring van die onderskeie
Sinodes.

Bylaag A by Bylaag 3
Assosiasie tussen Stellenbosch Gemeente en
die Verenigde Ring van Stellenbosch
Agtergrond
Stellenbosch Gemeente se aansoek by die Wesen Suid-Kaaplandse Sinode om assosiasie met
die NG Kerk is deur die Moderamen hanteer.
Nadat die Sinodale Regskommissie ’n aantal
kerkordelike struikelblokke uitgewys het, het die
Moderamen die Sinodale Regskommissie opdrag
gegee
om
die
moontlikheid
van
’n
assosiasieverband met ander gemeentes of kerke
kreatief te ondersoek en aan die Moderamen
verslag te doen met die oog op ’n voorstel aan die
Algemene Sinode van 2007.
Terselfdertyd
versoek die Moderamen egter die Ring van
Stellenbosch om voort te gaan om samewerking
met Stellenbosch gemeente uit te bou (sien
bylaag A). Die Ring van Stellenbosch het ’n
taakspan aangestel (Johan van der Merwe –
sameroeper, Hannes Koornhof en Louis Venter)
wat gesprek moet voer met verteenwoordigers
van Stellenbosch Gemeente, daarna gesprek
moet voer met die onderskeie ringsgemeentes,
terugvoer moet gee aan Stellenbosch Gemeente
en dan ’n gesamentlike voorstel aan die

Ringsvergadering van 2006 moet voorlê (sien
bylaag B).
Die oorspronklike motivering van Stellenbosch
Gemeente ten opsigte van assosiasie met die NG
Kerk was om in ’n verantwoordbare en deursigtige
konteks te funksioneer en ’n netwerk te vorm met
’n denominasie waarby hulle teologies en in
Koninkryksvisie aanklank vind. Aangesien die
meerderheid lidmate van Stellenbosch Gemeente
afkomstig is uit die NG Kerk, soek Stellenbosch
Gemeente boonop ’n reëling waarvolgens lidmate
nie onnodig ontwortel word van die geloofstradisie
waaruit hulle kom nie en waarvolgens hulle nie die
NG Kerk hoef te verlaat om by Stellenbosch
Gemeente in te skakel nie, aangesien baie
lidmate weer wil inskakel in ’n NG Gemeente.
Gesamentlike leerstellige basis
Ons word saam gedra deur die geloofspilare
van die Apostoliese Geloofsbelydenis
1.

Ons glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun,
ons Here; wat ontvang is van die Heilige
Gees, gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle
neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het
uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan
die regterhand van God, die almagtige
Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat
nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ons glo in die Heilige Gees.
Ons glo aan ’n heilige, algemene,
Christelike kerk, die gemeenskap van die
heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Verder deel ons met mekaar die dryfvere van
die gereformeerde tradisie
A.

Soos saamgevat in die “vyf solas”:

1. Sola gratia (genade alleen)
Verlossing word geskenk uit genade alleen
(uit onverdiende guns) en nie as die beloning
op menslike goeie werke nie.
2. Sola fide (geloof alleen)
Regverdiging word ontvang deur geloof
alleen, nie deur goeie werke nie. Geloof
ontvang regverdiging en lei tot ’n lewe van
dankbaarheid.
3. Sola scriptura (die Skrif alleen)
Die Bybel is God se geopenbaarde Woord,
waardeur ons die kennis tot saligheid verkry.
Die Woord is toeganklik vir almal en benodig
nie die tradisie of amp as eksklusiewe
toegangspoort nie.
4. Solus Christus (Christus alleen)
Christus is die enigste Middelaar tussen God
en mens.
Nie die ampte of heiliges is
sodanige middelaars nie.
5. Soli Deo gloria (aan God alleen die eer)
Alle lof behoort aan God alleen en nie aan die
kerk of sy ampte nie.

T2 REGSKOMMISSIE

4. Die bewus-wees van ons swakheid
Ons is meedoënloos eerlik oor die
gebrokenheid van die lewe en oor ons eie
mislukkings en swakheid.
5. Die lewe in die verlossing van Christus
deur die krag van die Gees
Ons kan bekostig om so eerlik te wees oor die
lewe en oor onsself omdat die diepte van ons
ellende altyd korreleer met die grootheid van
God se liefde, genade en almag.
6. Die lewe van voortgaande re-formasie
(ecclesia reformata semper reformandum)
Ons laat ons voortdurend deur die Woord en
Gees van God ondersoek en onderwerp ons
lewens en gemeentes aan sy wil.
Omskrywing van “assosiasie”
“Assosiasie” is nie ’n term wat reeds in die
kerkorde bestaan nie. In ons invulling van hierdie
konsep sluit ons wel aan by wat reglement 6.5
onder “kombinasie” verstaan, nl “Kombinasie
beteken dat twee kerkvergaderinge van
verskillende kerkverbande, as deel van die soeke
na kerklike eenheid, ten bate van die koninkryk
van God en as gelyke deelgenote van mekaar,
kontraktuele ooreenkomste aangaan vir die
uitvoering
van
sekere
gemeenskaplike
werksaamhede.” Ons wil hieraan egter verdere
invulling gee en kies dus eerder vir die term
“assosiasie”. Ons assosiasie met mekaar raak
die volgende aspekte:
1. Leerstellig
Ons onderskryf die gereformeerde verstaan van
die Skrif.
2. Verband
Ons onderskryf die noodsaaklikheid van verband
en onderlinge versorging.
3. Roeping
Ons onderskryf ’n missionêre verstaan van die
kerk.
4. Verantwoordbaarheid
Ons onderskryf die noodsaaklikheid om teenoor
broers en susters in die Liggaam van Christus
verantwoordbaar te wees en het behoefte
daaraan.

B. Soos geïnterpreteer as ...
1. Die lewe voor die aangesig van God
(coram Deo)
Gereformeerdheid begin met ’n radikale fokus
op God.
2. Die verbondenheid aan die Woord
Die lewende, drie-enige God wat tot ons
spreek deur sy Woord.
3. Die gerigtheid op die lewe
Hierdie God voer ons nie weg uit die wêreld
nie, maar rig ons juis daarop.

5. Bediening
Ons verstaan ons assosiasie as “saam-doen” om
ons gemeenskaplike roeping tot uitdrukking te
bring.
6. Diensbaarheid
Ons wil omgee en sorg vir mekaar en ’n bydrae
lewer.
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7. Diversiteit
Ons verstaan ons assosiasie as ’n viering van
eenheid binne verskeidenheid en ’n viering van
verskeidenheid binne eenheid. Daarom vier ons
die unieke identiteit en styl van elke gemeente,
omdat ons weet dat ons só ’n wyer spektrum in
die gemeenskap kan bedien.
8. Lidmaatskap
Gemeentes hanteer aansoeke om lidmaatskap
volgens hulle onderskeie prosedures.
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3. Die assosiasie met Stellenbosch Gemeente is
wel ’n vaste punt op die Ringsagenda sodat
daar ’n spesifieke ruimte is waar die
Ringsgemeentes en Stellenbosch Gemeente
onderling kan netwerk.
4. Onderlinge samewerking tussen gemeentes
vind plaas op die basis van informele
netwerke wat bedieningsenergie op ’n
natuurlike
wyse
volg
en
verhoudingsgebaseerd is.

9. Kanselruiling
Ons nooi leraars wedersyds vir prediking.

Hantering
van
bedieningspraktyk

10. Tuiskoms
Ons wil vir mense wat al hoe minder
denominasioneel dink, ’n groter ruimte onder ’n
gereformeerde “sambreel” skep waarbinne hulle
’n geestelike tuiste kan vind.

1. Ons erken dat daar onderlinge leerverskille en
verskille in bedieningstyl bestaan.
2. Ten opsigte van sodanige verskille sal ons
telkens die sentraliteit daarvan evalueer.
3. Ons sal verskille hanteer met die oog op
wedersydse verryking.
4. Ons erken beide die kinderdoop en die
volwasse doop. Ons respekteer egter
aksentverskille in die siening oor die doop en
bly daaroor met mekaar in gesprek. Dit is wel
ons verstandhouding dat, anders as in baie
charismatiese kerke, Stellenbosch Gemeente
nie daarop aandring dat lidmate wat as
kinders gedoop is hulle laat herdoop nie.

Struktuur van die assosiasie
1. Stellenbosch Gemeente se leraars vorm deel
van die Ring se Predikantekring met die oog
op onderlinge koinonia.
2. Die uitnodiging is oop vir verteenwoordigers
van Stellenbosch Gemeente om die
Ringsvergaderings by te woon.

verskille

in

leer

of

BYLAAG 4
REGLEMENT 13
DIE KOMMISSIE VIR GETUIENISAKSIE IN KAAPLAND (WES- SUID EN
OOS-KAAPLAND) VAN DIE VGK KAAPLAND,
DIE NGKSA EN DIE RCA (KGA)
1.

INLEIDING

Die kommissie, bekend as die Kommissie vir
Getuienisaksie (KGA) is deur die Nederduitse
Gereformeerde
Kerk
in
Suid-Afrika,
die
Verenigende Gereformeerde Kerk Kaapland en
die Reformed Church in Africa tot stand gebring
om die getuieniswerk van die drie Kerke wat in
1991 in een aksie saamgevoeg is te beheer,
bestaan voort ingevolge ’n ooreenkoms wat op 8
Junie 2007 tussen die Kerke gesluit is waarin
besonderhede van die samestelling, opdrag en
bevoegdhede van die kommissie uiteengesit
word.
In die uitvoering van die roeping tot getuienis, tree
die kommissie op as ’n eenheid en word daar ’n
verenigde getuienis gelewer, verenigde aksies
onderneem en met een stem na die ledekerke,
ander kerke en na die wêreld gekommunikeer.

Die KGA onderneem al sy bedieninge met as
uitgangspunt die klassieke ekumeniese simbole,
die drie Formuliere van Eenheid en die Belydenis
van Belhar. In dié lig is die ekklesiologiese
raamwerk vir die KGA bediening ’n eenheids
model waarin die koinoniale verband tussen die
verskillende rolspelers erken word. Daarom word
die werksaamhede van die KGA gedefinieer in
terme van ’n verhoudingsgerigte diens in en
vanuit die NG Kerkfamilie en ook in verband met
die ekumene.
2. HOOFDE VAN DIE OOREENKOMS
Die volgende is die
ooreenkoms verdeel is:

hoofde

waarin

die

1. BEVESTIGING VAN DIE ROL VAN DIE KGA
2. HOOFDOEL
3. SAMESTELLING
4 WERKWYSE
5. AANSPREEKLIKHEID
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6. VOLMAG
7 BEPERKING OP BEVOEGDHEDE
8. BESTAANDE PERSONEEL
9 PREDIKANTE
10. VRAE OOR BELEID
11. REKENINGKUNDIGE ADMINISTRASIE
VAN KGA
12. VERSLAG
13 GOEDERE
14. KGA REGLEMENT
15. REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
16. WYSIGING VAN OOREENKOMS
17. TERUGTREDE
3. WERKWYSE
Soos in die ooreenkoms uiteengesit tree die KGA
op deur ’n algemene vergadering, ’n uitvoerende
komitee met ’n dagbestuur en subkommissies,
laasgenoemde met uitvoerende komitees.
4. PROSEDURE BY VERGADERINGS
Die prosedure wat by Vergaderings gevolg word,
word bepaal deur die reglement van orde van
daardie een van die Kerke wat op die betrokke
tydstip volgens die besluit van die algemene
vergadering van die KGA van toepassing is.
5 FUNKSIONARISSE
5.1 Voorsitter
Die algemene vergadering van die KGA wys ’n
voorsitter en onder-voorsitter aan vir ’n termyn
van drie (3) jaar om die algemene vergaderinge
en dagbestuurvergaderinge te lei.
5.2 Sekretaris
Die dagbestuur kies ’n notulerende sekretaris vir
die administratiewe funksionering van die
kommissie vir ’n bepaalde tyd.
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waar moontlik uit 3 lede en 2 sekundi-lede van elk
van die Kerke asook die predikant in sinodale
diens (PSD).
Die voorsitter en ondervoorsitter is deel van hulle
Kerk se verteenwoordiging.
Die Algemene Vergadering verseker dat die
onderskeie werksaamhede van die KGA in die UK
verteenwoordig word.
Die UK het die reg tot die koöpsie van 5
addisionele lede terwille van hulle kundigheid en
om diversiteit te verseker.
7.2.2 Opdrag/taak
Die UK
6.2.2.1 beplan die algemene vergaderinge
7.2.2.2 behartig spoedeisende sake en sake
spesiaal deur die algemene vergadering en die
subkommissies aan hulle opgedra.
7.2.2.3 adviseer die algemene vergadering oor
die wyse waarop die KGA deur sy werksaamhede
die proses van eenwording in die NG Kerkfamilie
kan bevorder
7.2.2.4 doen oorhoofse finansiële beplanning en
bestuur in oorleg met die saakgelastigde van die
betrokke kerkvergadering
7.2.2.5 kan skakel met interkerklike groepe, ander
kerke, ekumeniese liggame en owerheidsinstansies.
7.2.2.6 doen aan die algemene vergadering
verslag van hulle werksaamhede.
7.2.3 Dagbestuur van die UK
7.2.3.1 Samestelling
Die Dagbestuur (DB) van die UK bestaan uit die
KGA voorsitter, onder-voorsitter, die PSD en die
algemene sakebestuurder

6. VERGADERINGS

7.2.3.2 Bevoegdheid

6.3.1 Die Algemene Vergadering word jaarliks
gehou

Die DB is ’n sub-kommissie van die UK en handel
sake af wat deur die UK na hom verwys word
asook spoedeisende sake wat tussen die UK
vergaderings op sy agenda mag kom en wat
binne die bevoegdheid val wat die UK aan hom
toeken om te hanteer.

6.3.2 Die Uitvoerende Komitee, dagbestuur en
subkommissies vergader so dikwels as nodig.
7. ORGANE
(kyk ooreenkoms punt 4)

7.1 Die Algemene Vergadering
Die Algemene Vergadering behandel sake wat tot
sy agenda behoort (verwys ooreenkoms punt 6)

7.2 Die Uitvoerende Komitee (UK)
7.2.1 Samestelling
Die Uitvoerende Komitee (UK) word deur die
Algemene Vergadering saamgestel en bestaan

7.2.3.3 Taak
Die DB behartig alle dag tot dag sake van en
rapporteer sy bevindinge en aanbevelings aan die
UK.
8. OMVANG VAN DIE GETUIENISAKSIE
Die getuienisaksie van die kerke vind gestalte in
die gerigte bediening na binne en buite wat deur
die KGA bestuur word en tot die terrein waarvan
die volgende hoort
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8.1 Alle bedieninge wat KGA bestuur, koördineer,
begelei en fasiliteer (bv arbeidsbediening,
omgewingsorg, straatwerk, getuienis teenoor en
dialoog met Jode en Moslems. Hierdie taak word
deur die KGA self of in samewerking/ vennootskap
met ander kerke onderneem.
8.2 Die uitreik na alle nie-gekerstendes, mense
wat buite kerkverband geraak het en volgelinge
van afwykende rigtings. Hierdie taak word deur die
KGA self of in samewerking / vennootskap met
ander kerke onderneem binne en buite die RSA.
8.3 Die keuring, toerusting en pastorale
begeleiding van voltydse werkkragte in diens van
die KGA vir hulle getuienistaak in samewerking
met die kerke binne en buite die grense van die
RSA in wie se diens hulle staan.
Hierdie toerusting ten opsigte van getuienis is
aanvullend tot die toerusting wat in die plaaslike
gemeentes behoort te geskied.
Getuienis is primêr die funksie van die gemeente.
Wanneer gemeentes getuienisaksies hier of in die
buiteland onderneem, behoort hulle dit ter wille
van goeie koördinering in samewerking met die
KGA te onderneem.
9. WERKSAAMHEDE EN BEVOEGDHEDE
Ter verwesenliking van sy hoofdoel behels die
taak van die KGA die volgende:
9.1. advies aan die kerke in hulle getuienistaak in
die wêreld wat betref die volgende:
9.1.1 die opbou en toerus van gelowiges vir hulle
dienswerk in die gemeente en in die wêreld, as
getuies vir Jesus Christus met die oog op die
uitbou van die Koninkryk van God en sy
geregtigheid;
9.1.2 die strategie vir die uitvoering van hulle
getuienistaak in die wêreld.
9.1.3 die beleid ten opsigte van die getuienistaak
van die kerke
9.1.4 die
uitreik
na
alle
mense,
bv
kerkvervreemdes, die wat buite kerkverband
geraak het, die nie-gekerstendes en die
noodlydendes;
9.1.5 die oproep en opbou tot geloof in Jesus
Christus, toetrede tot sy kerk en betrokkenheid in
sy Koninkryk;
9.2 samewerking met al die kerke van die NG
Kerkfamilie aan wedersydse opbou van mekaar,
en die uitbou van die gemeenskap van die
gelowiges binne die een liggaam van Jesus
Christus ten einde so instrument te wees in die
hand van God in die uitvoer van sy heilswerk op
aarde;
9.3

samewerking op ekumeniese vlak;
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9.4 die uitvoer van opdragte van die betrokke
kerkvergaderinge en projekte te hanteer wat
gedurende die reses ontwikkel.
9.5 die verwysing van botsende opdragte om
deur die betrokke kerkvergaderinge se eie
kommissies hanteer te word. Die benoemdes van
’n lidkerk in die KGA vorm die betrokke lidkerk se
kommissie vir die hantering van botsende
opdragte of sake waarvoor die KGA-reglement nie
voorsiening maak nie
9.6 die sorg vir navorsing, beplanning, inligting en
voorligting oor die getuienistaak van die kerk.
9.7 die uitoefening van nodige toesig en beheer
oor werksaamhede wat deur die lidkerke
onderneem word op die terreine wat onder die
kommissie ressorteer.
9.8 die benoeming van verteenwoordigers van
die KGA by ander sinodale kommissies.
9.9 die aanbieding van voorstelle vir kerkordelike
bepalinge ten opsigte van die funksionering van
kommissies vir getuienis van ringe en kerkrade.
9.10 die
goedkeuring
van
reglemente vir subkommissies.

huishoudelike

10. PERSONEEL
10.1 Indiensstelling, werksopdrag en
vergoeding
10.1.1 Die KGA stel ’n personeelbeleid saam en
pas dit aan na die eis van omstandighede.
10.1.2 By die indiensstelling van nuwe personeel
en die vul van vakatures word soos volg
gehandel:
10.1.2.1 Die personeelbeleid word in ag geneem.
10.1.2.2 Die KGA stel die werksopdrag van
uitvoerende personeel vas (kyk ooreenkoms mbt
predikante).
10.1.2.2 Die bestuur en vergoeding van
personeel word hanteer op basis van die KGA se
personeelbeleid, vergoedingskale en byvoordele,
wat van tyd tot tyd deur die KGA volgens behoefte
aangepas kan word.
10.2 Vakatures
10.2.1 Predikante (sien ooreenkoms)
10.2.2 In die geval van administratiewe personeel
word vakatures gevul, poste geskep en nuwe
aanstellings gemaak deur die uitvoerende komitee
van die betrokke subkommissie in oorleg met die
UK van die KGA.
10.2.3 Die personeel van die KGA word deur die
lidkerke geakkrediteer en verkry die bevoegdheid
om namens die KGA by enige gemeente of
kommissie van die lidkerke op te tree, inligting en
toerusting te verskaf en te organiseer ter

H97

uitvoering van die doelstellings en werksaamhede
van die KGA.
11. FINANSIES
Die dagbestuur stel met die oog op voorlegging
aan en goedkeuring deur die algemene
vergadering ’n begroting op vir al die
werksaamhede,
projekte
en
vergaderinge
kragtens hierdie reglement.
12 SKULDVERDELING
12.1 Indien die KGA aangespreek word vir
betaling van skuld in verband met
werksaamhede waarvoor daar nie begroot is
gee die KGA dadelik daarvan kennis aan
Kerke.

die
sy
nie
die

12.2 Indien enigeen van die Kerke vir die
betaling van sodanige skuld aangespreek word
gee die Kerk dadelik daarvan kennis aan die
KGA en aan die ander Kerke.
12.3 Die Kerke besluit dan of die eis betaal of
betwis moet word.
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12.4 Indien besluit word om die eis te betaal
geniet die Kerk wat die eis betaal ’n verhaalsreg
soos in klousule 11.3 van die ooreenkoms
bepaal.
12.5 Indien besluit word om die eis te betwis
word elke afsonderlike item van die koste wat in
die bestryding van die eis aangegaan word of
waarvoor die Kerke aanspreeklik word deur hulle
gedra in verhouding volgens die formule wat
ingevolge klousule 11.2 van die ooreenkoms
vasgestel is vir die finansiële jaar waarin die
betrokke item van koste aangegaan is.
12.6 Indien die skuldeiser nie teen al drie Kerke
saam optree nie is ’n Kerk teen wie nie opgetree
word nie verplig om die Kerk of Kerke teen wie
wel opgetree word skadeloos te stel vir koste tot
die mate waarin eersgenoemde Kerk uiteindelik
ooreenkomstig die voorgaande paragraaf tot die
koste moet bydra.
13. WYSIGING
Die kerke kan hierdie reglement wysig op
voorlegging van of na oorlegpleging met die KGA.
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T3 KOMMISSIES

T3 EERSTE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE KOMMISSIE VIR
PERMANENTE KOMMISSIES
1. SINODALE KOMMISSIES MET
RINGSVERTEENWOORDIGERS
1.1 Diens van Barmhartigheid (SKDB)
1.1.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: CJ Briers, AP van Zyl
Bellville: SA Esterhuizen, GWS van Rooyen
Brackenfell: HF Prins, CJ Mocke
Caledon: WJ Kotze, JF Kriel
Calvinia: NF van der Merwe, DC Esterhuyse
Clanwilliam: D van Zyl, W Lambrechts
Durbanville: AA Verster, PG Scholtz
George: JA Louw, JS van der Walt
Goodwood: JS Wepener, AT Reyneke
Kaapstad: HL Scott, F Truter
Knysna: WB Smit, GF Volschenk
Koeberg: JG van der Vyfer, T van R Hay
Kuilsrivier: WJ Cilliers, CI Barnardo
Mosselbaai: DH de Wet, RF Knobel
Namakwaland: S McCarthy, PFC Pieterse
Oudtshoorn: GD van Schalkwyk, WA Smit
Paarl: CP van Wyk, JD Thom
Parow: SJ Bredenhann, JJ van der Merwe
Piketberg: AJ Jacobs, M Weyers
Riversdal: HJ Vermeulen, AC Goosen
Somerset-Wes: DF Möller, GP Stoffberg
Stellenbosch: TJ Botha, W van der Merwe
Swartland: IF Jacobs, NL le Roux
Swellendam: C van Rensburg, WC Liebenberg
Tulbagh: AJ Crous, BJ Verster
Vredenburg: WJ Greeff, A Loubser*
Worcester: JN Ungerer, JH Oberholzer
Wynberg: JJU Henn, RNJ van der Westhuizen
1.1.2 Deskundige lid: Word deur die kommissie
aangewys.
1.1.3 Vrouelidmate: Anél Genis*
1.1.4 Diakens: Word deur die kommissie
aangewys.
1.1.5 Predikant in Sinodale Diens:

1.2 Getuienisaksie (KGA)
1.2.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: AP van Zyl, RP van der Merwe
Bellville: JPJ Els, AR Peasley
Brackenfell: PJ Carstens, HF Prins
Caledon: M de Kock, JFA Snyders
Calvinia: RC Thorne, C van der Merwe
Clanwilliam: JB Wessels, JJ Esterhuysen
Durbanville: J du Plessis, WP Malherbe
George: CFJ Meyer, NFS Mulder
Goodwood: AT Reyneke, FE Marais
Kaapstad: C Saayman, F Truter
Knysna: CP du Plessis, GF Volschenk

Koeberg: A van der Westhuyzen, GA Meyer
Kuilsrivier: J de V Morkel, EV Blommaert
Mosselbaai: GM Pietersen, GJ Engelbrecht
Namakwaland: AH van Rooyen, E du Plessis*
Oudtshoorn: AR Orffer, JG Marais
Paarl: EC Orsmond, FW Bosman
Parow: FA Gerber, GvH Rauch
Piketberg: M Weyers, F Louw
Riversdal: F van Tonder, WJ Gouws
Somerset-Wes: AJ le Roux, JL Cilliers
Stellenbosch: J de W van Zyl, LC Cronjé
Swartland: JG Grobbelaar, JGL Steyn
Swellendam: KJ Pritchard, PJ Steyn
Tulbagh: AL O’Kennedy, BJ Verster
Vredenburg: JD de Kock, FDJ Basson
Worcester: L Smith, JGE Koelenberg
Wynberg: JU Theron, JJ van Zyl
1.2.2 Deskundige lede: Word deur die
kommissie aangewys.
1.2.3 Dosent van die Kweekskool: X Simon
1.2.4 Vrouelidmate: Cecile Perold en Riana
Vosloo (Nywerheid).
1.2.5 Predikant in Sinodale Diens: JG Botha

1.3 Gemeentebediening (SKG)
1.3.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: JWJ van Straaten, JF Basson
Bellville: JA Swarts, WA Venter
Brackenfell: GH Smit, A Roux
Caledon: JW de Wet, PJJ van Zyl
Calvinia: RC Thorne, C van der Merwe
Clanwilliam: AJ Verwey, NAL Viljoen
Durbanville: QE Heine, DM Viljoen
George: CJ Pretorius, CFJ Meyer
Goodwood: FE Marais, RJ du Plooy
Kaapstad: R Esterhuyse, JJ Smith
Knysna: GF Volschenk, JM Pretorius
Koeberg: PR Botha, BA Nadel
Kuilsrivier: JH Burger, JG du Plessis
Mosselbaai: GJ van Deventer, DH de Wet
Namakwaland: HV Burger, HAH van den Heever
Oudtshoorn: SW Kotzé, JS Classen
Paarl: DS Kriel, HH Biermann
Parow: FA Gerber, GvH Rauch
Piketberg: JD Smit, CM van der Merwe
Riversdal: GJ Beyers, F van Tonder
Somerset-Wes: JH van Niekerk, JDPP Ferreira
Stellenbosch: TJ Henn, RH Dick
Swartland: F Henn, FJ Human
Swellendam: JJ du Preez, HC van Wyk
Tulbagh: CG Eksteen, PJ Bester
Vredenburg: J Barnard, JN Kritzinger
Worcester: JH Hattingh, JJ Steyn
Wynberg: C Wepener, JU Theron
1.3.2 Deskundige lede: Word deur die
kommissie aangewys.
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1.3.3 Vrouelidmate: E Esterhuizen en MC
Gerber.
1.3.4 Dosent van die Kweekskool: IA Nell
1.3.5 Predikante in spesiale ampsdiens: JF
Marais

1.4 Jeug (SJK)
1.4.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: R Potgieter*, AP van Zyl
Bellville: T van den Berg, DW Olivier
Brackenfell: RG Janse van Vuuren, GH Smit
Caledon: DA du Toit, C Kemp
Calvinia: E Archer, FJ Rootman
Clanwilliam: PB Malherbe, D van Zyl
Durbanville: MS van Zyl, IE Heyns
George: JS van der Walt, N Gonzales*
Goodwood: R Steyn, SP Engelbrecht
Kaapstad: G de Wit, R Esterhuyse
Knysna: JH Botha, WB Smith
Koeberg: A Mattheus, AJ Carstens
Kuilsrivier: HJ du Pisanie, CI Barnardo
Mosselbaai: SW Louw, GJ Engelbrecht
Namakwaland: PFC Pieterse, E du Plessis*
Oudtshoorn: BS Griebenow, AJ Potgieter
Paarl: PH Barnard, C Botha
Parow: CF Britz, GS Olivier
Piketberg: D Pretorius, JD Smit
Riversdal: A Jordaan, JLF Taljaard
Somerset-Wes: C Smith, M Hulme
Stellenbosch: GL de Leeuw, LC Cronje
Swartland: JFW Claassen, L Büchner*
Swellendam: CC van der Merwe, N Weeber
Tulbagh: G Hanekom, AP Marais
Vredenburg: I Janse van Rensburg, L van der
Merwe*
Worcester: JJ Nieuwenhuizen, C Oberholster
Wynberg: M Barnard, VJ Louw
1.4.2 Predikant in Sinodale Diens: MH Loubser
1.4.3 Dosente: C Thesnaar
1.4.4 Verteenwoordigers
1.4.4.1 KiX: B Visser
1.4.4.2 Vrouelidmate: M Nothnagel
1.4.4.3 Kerklike Jeugwerkers: S van der Bergh
1.4.4.4 VCSV (adviserend):
1.4.5 Deskundige lede: Word deur die
kommissie aangewys.

1.5 Leer en Aktuele Sake (SKLAS)
1.5.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: FH Botha, CJ Briers
Bellville: RP Hough, LB Oosthuizen
Brackenfell: FJ Preiss, JE Germishuys
Caledon: SW van Wyk, LJP Janse van Vuuren
Calvinia: NF van der Merwe, DC Esterhuyse
Clanwilliam: M Vosloo, P Viviers
Durbanville: H van Niekerk, C Janse van
Rensburg
George: WJR Badenhorst, CG Erasmus
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Goodwood: RJ du Plooy, CF le R Stodart
Kaapstad: GF Wessels, PJ Botes
Knysna: MX Coetzee, AF Louw
Koeberg: JC Mouton, HJ Swanepoel
Kuilsrivier: JH le Roux, JH Burger
Mosselbaai: DJ Smit, JW Geldenhuys
Namakwaland: NJL Smit, HAH van den Heever
Oudtshoorn: W Matthee, JM Fourie
Paarl: AJC Erwee, DS Kriel
Parow: A van Eck, JJ van der Merwe
Piketberg: DP Wium, MR Goosen
Riversdal: WJ Gouws, JPN Heenop
Somerset-Wes: EE Meyer, IC Schutte
Stellenbosch: IJ van der Merwe, HL Fouché
Swartland: SJ Marais, BD Janse van Rensburg
Swellendam: JJ de Jager, C van Rensburg
Tulbagh: AP Marais, C Eksteen
Vredenburg: FDJ Basson, LA Appies
Worcester: JC Rossouw, JP Conradie
Wynberg: DT Nel, DU Batt
1.5.2 Deskundige lede: Prof E Mouton, prof H
Bosman, dr L Jonker, dr J Punt, dr C Jones en dr
MU Strauss.
1.5.3 Predikant in Sinodale Diens (Direkteur
Kommunikasie): BJ du Toit
1.5.4 Vrouelidmate: HJ Hugo*

1.6 Fondse (SFK)
1.6.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: HJ Duminy, CJ Briers
Bellville: CPR Cronje, PJ Kruger
Brackenfell: JW van Wyk, CC Klopper
Caledon: JJ Pretorius, M du P le Roux
Calvinia: E Archer, FJ Rootman
Clanwilliam: P Langeveldt, G Basson
Durbanville: CT Visagie, CJ Stander
George: JH Beyers, PJ Carstens
Goodwood: LR Kruger, JS Wepener
Kaapstad: FA Burger, P Zeeman
Knysna: AJ Burger, DM Fourie
Koeberg: BA Nadel, AF le Roux
Kuilsrivier: WJ Cilliers, JH le Roux
Mosselbaai: PC Louw, DJ Smit
Namakwaland: AJ Lintvelt, HJS Stone
Oudtshoorn: EL de Kock, J Fourie
Paarl: C Lotz, CP van Wyk
Parow: JIR van Niekerk, A van Eck
Piketberg: MR Goosen, JC van Schoor
Riversdal: MH le Roux, GJ Beyers
Somerset-Wes: JD Steyn, NJ Basson
Stellenbosch: MP Sahd, AH Minnaar
Swartland: NJ van As, GD Prinsloo
Swellendam: JF van Heerden, GO Muller
Tulbagh: WHB Muller, AP Marais
Vredenburg: MC Theron, F Koch
Worcester: JH van Loggerenberg, CA Cronjé
Wynberg: JH van Heerden, DU Batt
1.6.2 Saakgelastigde: FJ Cillié
1.6.3 Deskundige lede: CE Scholtz*, JWS
Jooste, EC Meyer en CG van Schalkwyk
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1.7 Predikantebediening (SKP)
1.7.1 Ringsverteenwoordigers
(Primarius/sekundus)
Beaufort: JF Basson, R Potgieter*
Bellville: FRL Coetzee, BJ du Plessis
Brackenfell: CJ Mocke, HF Prins
Caledon: JW Burger, F Andrag-Meyer*
Calvinia: PJH Eloff, FJJ Brand
Clanwilliam: N du Plessis, C Koch
Durbanville: T Swart, CMV Wait
George: JH Beyers, CJ Pretorius
Goodwood: JA Groenewald, CF le R Stodart
Kaapstad: AR Olivier, PJA Steenkamp
Knysna: JM Pretorius, CP du Plessis
Koeberg: HJ Swanepoel, MW Falck
Kuilsrivier: JG du Plessis, J de V Morkel
Mosselbaai: A Kritzinger, RF Knobel
Namakwaland: E du Plessis*, S McCarthy
Oudtshoorn: CA Cronjé, WA Smit
Paarl: CA van Staden, AJC Erwee
Parow: GS Olivier, AP van Eck
Piketberg: F Louw, MR Goosen
Riversdal: WJ Gouws
Somerset-Wes: JS Bruwer, AC van der Merwe
Stellenbosch: TJ Botha, M Britz*
Swartland: JNF O’Kennedy, GC Hattingh
Swellendam: N Weeber, JJ de Jager
Tulbagh: AL O’Kennedy, PJ Bester
Vredenburg: W de W van Velden, D Botha
Worcester: DB Douglas, SC Bester
Wynberg: RNJ van der Westhuizen, JH van
Heerden
1.7.2 Predikant in Sinodale Diens: PM Goosen
1.8 Vrouelidmate (SKV)
1.8.1 Voorsitter: Antoinette Muller
1.8.2 Ondervoorsitter: Ilsa van Schalkwyk
1.8.3 Koördineerder: Madelein Gerber
1.8.4 Ringsverteenwoordigers:
Beaufort-Wes: Christel Botes
Bellville: Rayline Coetzee
Brackenfell: Anél Genis
Caledon: Amanda Kruger-Van Deventer
Calvinia: Karien van Schalkwyk
Clanwilliam: Riana Vosloo
Durbanville: Ilsé Fritz
George: Margie Nothnagel
Goodwood: Danita Faasen
Kaapstad: Emerentia Esterhuyse
Knysna: Mona Fourie
Koeberg: Vakant
Kuilsrivier: Riëtte Morkel
Mosselbaai: Vakant
Namakwaland: Vakant
Oudtshoorn: Dyna Potgieter
Paarl en Stellenbosch: Sterna Hugo
Parow: Elsabé Scott
Piketberg: Gerda Kriel
Riversdal: Rose Groenewald
Somerset-Wes: Cecile Perold
Swartland: Vakant
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Swellendam: Hilde Liebenberg
Tulbagh: Mona Marais
Vredenburg: Liesl Myburg
Worcester: Jowina van Loggerenberg
Wynberg: Wilma van der Westhuizen

2. ANDER KOMMISSIES
2.1 Kuratorium van die Kweekskool
Primariuslede: Moderator van die Sinode,
Aktuarius van die Sinode, Saakgelastigde, PSD:
Teologiese Opleiding, CW Burger, MP Sahd, M
Britz*, HAH van den Heever, HJB Combrink, AR
Olivier, Voorsitter van die NGK Dosenteraad en
Verteenwoordigers van ander Sinodes.
Sekunduslede: MU Strauss, FDJ Basson, H
Steyn en PJ van der Walt.
2.1.1 Eksamenkommissie (word deur die
Kuratorium aangewys).
2.1.2 Kieskollege: Lede van Kuratorium, Lede
van Moderatuur, Lede van die Eksamenkommissie, MH le Roux, GF Volschenk, JF Basson, H
van Wyk en CF le R Stodart.
2.1.3 Begeleidingskommissie (word deur die
Kuratorium aangewys)

2.2 Kommissie van Orde
Die Moderatuur tree op as Kommissie van Orde
met reg van koöpsie.

2.3 Sinodale Regskommissie
2.3.1 Primariuslede: PJ Botes, GJ van
Jaarsveld, CJ Stander, QE Heine, MS Janse van
Rensburg, GD Prinsloo en GM Theron*.
Sekunduslede: HAH van den Heever, GE
Basson, CA Cronjé, GJ Beyers, HC Burger, CF le
R Stodart, A Louw, CC Nel en BA Nadel.
2.3.2 Aktuarius: JP Theron
2.3.3 Kerkregdosente:
P Coertzen en RR
Vosloo.
2.3.4 Deskundige Lid: Word deur die kommissie
aangewys.

2.4 Sinodale Appèlliggaam
2.4.1 Die Sinodale Regskommissie
2.4.2 Primariuslede: GJ Beyers, CA Cronjé, HC
Burger, GE Basson en HAH van den Heever.
Sekunduslede: CC Nel, JA Groenewald, A Louw,
AJ Erwee en BA Nadel.

2.5 Sinodale Kommissie vir
Kommunikasie
2.5.1 Primariuslede
PJ Bester, JA Burger, AJ Potgieter, IJ van der
Merwe en E Wiesner*.
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Sekunduslede: MC Barnard, HJ Duminy, C
Janse van Rensburg, J Myburgh, M Nel* en GF
Wessels.
2.5.2 PSD Direkteur Kommunikasie: BJ du Toit
2.5.3 Gekoöpteerde deskundige: AR Olivier

2.6 SKABID
2.6.1 Direkteur-Argivaris: CJJ Froneman
2.6.2 Saakgelastigde: FJ Cillié
2.6.3 NGK of VGK dosent van die Fakulteit
Teologie: RR Vosloo.
2.6.4 Drie addisionele lede: P Coertzen, AH
Minnaar en AR Olivier.

2.7 SKA
2.7.1 Ses lede van SKABID.
2.7.2 Een verteenwoordiger elk van die Sinodes
van Noord-Kaapland en Oos-Kaapland
2.7.3 Twee verteenwoordigers van die VGK
(Kaapland), waarvan een verkieslik die Saakgelastigde van VGK-Kaapland moet wees.

2.8 SKDB: Direkteure vir die Instituut
vir Dowes
Ds JC Rossouw, mnr JF Jacobs, ds SC Bester,
mnr BW Lategan, ds SW Viljoen, dr FK Krige en
mnr G Stenekamp.

2.9 Kommissie vir VBO
2.9.1 Primariuslede: JG Marais, JJE Koornhof,
PJ Bester, FDJ Basson, MU Strauss, AL Compaan, JG le Roux, C Janse van Rensburg, HAH
van den Heever, A Louw en F Andrag-Meyer*.
Sekunduslede: FJ Preiss, T Swart, GJ van
Deventer, D Bester en GJ Beyers.
12.2 Predikant in Sinodale Diens: CW Burger
12.3 Deskundige lede: AH Minnaar, IA Nell en
BL Frick*

2.10 Diensverhoudinge (SKD)
Word saamgestel deur sinodale kommissies wat
amptenare in diens het.

3. VERTEENWOORDIGERS
3.1 Hugenote Kollegeraad
SJ Marais

3.2 Verenigende Gereformeerde Kerk
se Kuratorium
CW Burger (Primarius) en MP Sahd (Sekundus).

3.3 Teologiese Fakulteit, Pretoria
3.3.1 Kuratorium en Kieskollege: MP Sahd.

T3 KOMMISSIES

3.3.2 Eksamenkommissie: MP Sahd (Primarius)
en AR Olivier (Sekundus).

3.4 Teologiese Fakulteit, OVS
3.4.1 Kuratorium, Eksamenkommissie en
Kieskollege: MU Strauss (Primarius) en AL
Compaan (Sekundus).

3.5 Bybelgenootskap van Suid-Afrika
MS Janse van Rensburg (Primarius) en C
Saayman (Sekundus).

4. Verteenwoordigers op die
Moderamen
4.1 Predikante (Primarius/Sekundus)
Beaufort: JF Basson, AP van Zyl
Bellville: JH Nieder-Heitman, FRL Coetzee
Brackenfell: CC Klopper, CH Smit
Caledon: JW de Wet, JH Hougaard
Calvinia: RC Thorne, E Archer
Clanwilliam: GE Basson, C Koch
Durbanville: H van Niekerk, T Swart
George: JH Beyers, CFJ Meyer
Goodwood: RJ du Plooy, RL Kruger
Kaapstad: PJ Botes, AR Olivier
Knysna: GF Volschenk, CP du Plessis
Koeberg: MU Strauss, BA Nadel
Kuilsrivier: JH le Roux, WJ Cilliers
Mosselbaai: PJ Roodt, DJ Smit
Namakwaland: HAH van den Heever, HV Burger
Oudtshoorn: W Smit, J Marais
Paarl: HH Biermann, CP van Wyk
Parow: SJ Bredenhann, FA Gerber
Piketberg: DP Wium, JD Smit
Riversdal: MH le Roux, JPN Heenop
Somerset-Wes: JG le Roux, IC Schutte
Stellenbosch: IJ van der Merwe, W van der Merwe
Swartland: JNF O’Kennedy, NJ van As
Swellendam: AJ Zietsman, C van Rensburg
Tulbagh: PJ Bester, WHB Muller
Vredenburg: FDJ Basson, JN Kritzinger
Worcester: JJ Steyn, JN Ungerer
Wynberg: RNJ van der Westhuizen, DT Nel
4.2 Kerkraads- of Gemeentelede
(Primarius/Sekundus)
Beaufort: DJ Rossouw, HV Victor
Bellville: SF Foot*, PJ Kruger
Brackenfell: JS Maree, E de Villiers*
Caledon: L Mostert*, GP Helsdingen
Calvinia: C van der Merwe, FJ Rootman
Clanwilliam: AR van der Spuy, MN de Kock
Durbanville: CE Scholtz*, MJJ Slabbert
George: CG Erasmus, PH McDonald
Goodwood: BJ de Klerk, OJ Britz
Kaapstad: L Serfontein, FP Kitshoff
Knysna: NL Rossouw*, S van Wyk*
Koeberg: BA Möller*, JS van Niekerk
Kuilsrivier: WF Rossouw, ML Langenhoven*
Mosselbaai: JH Visser*, CJS Botha
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Namakwaland: HJS Stone, CM Bosman*
Oudtshoorn: RvR Barry, JLD Coetzee
Paarl: FW Bosman, MJDK van Vuuren
Parow: HJ Heyman, PAT Cloete
Piketberg: EHO de Villiers, J Theron
Riversdal: M Joubert*, GL Hartman
Somerset-Wes: PE Lotz, E Viljoen
Stellenbosch: M van der Merwe*, GPC de Vries
Swartland: BE Horne*, D Spamer
Swellendam: P de Wet, WS Herbert
Tulbagh: AR van der Merwe*, SM van der Merwe*
Vredenburg: FW Bruwer, JC Kotzé
Worcester: DJ Greeff, PJ Botes
Wynberg: H van Huyssteen, A Kline*
4.3 Vrouelidmaat: Antoinette Muller

5. Afgevaardigdes na die
Algemene Sinode
5.1 Moderatuur:
Moderator, Assessor, Aktuarius, Skriba,
Addisionele lid,
5.2 Predikante (Primarius/Sekundus):
Beaufort: AP van Zyl
Bellville: FRL Coetzee, JJ Botha
Brackenfell: RG Janse van Vuuren, CJ Mocke
Caledon: CC Nel, JW de Wet
Calvinia: RC Thorne, E Archer
Clanwilliam: M Vosloo, AJ Verwey
Durbanville: H van Niekerk, T Swart
George: JH Beyers, CFJ Meyer
Goodwood: AT Reyneke, FE Marais
Kaapstad: C Saayman, R Esterhuyse
Knysna: JC Landman, A Louw
Koeberg: MU Strauss, GP Kellermann
Kuilsrivier: JH Le Roux, WJ Cilliers
Mosselbaai: PJ Roodt, DJ Smit
Namakwaland: NJL Smit, AJ Lintvelt
Oudtshoorn: S Kotzé, G van Schalkwyk
Paarl: PJ van der Walt, HH Biermann
Parow: GvH Rauch, G Olivier
Piketberg: JD smit, DP Wium
Riversdal: MH le Roux, A Jordaan
Somerset-Wes: JG le Roux, IC Schutte
Stellenbosch: CW Burger, IJ van der Merwe
Swartland: NJ van As, GD Prinsloo
Swellendam: HC van wyk, GO Muller
Tulbagh: AP Marais, G Hanekom
Vredenburg: J Barnard, JD de Kock
Worcester: CA Cronjé, JN Ungerer
Wynberg: RNJ van der Westhuizen, Danie Nel
5.3 Kerkraadslede (Primarius/Sekundus):
Beaufort: RP van der Merwe
Bellville: SF Foot, PJ Kruger
Brackenfell: JJ Duvenhage, MJ de Goede
Caledon: LH Joubert*, DE Roux*
Calvinia: C van der Merwe, FJ Rootman

T3 KOMMISSIES

Clanwilliam: D Smit, PAM van wyk
Durbanville: CE Scholtz*, M Slabbert
George: BR Robertson, PH McDonald
Goodwood: HAD Pienaar, D van Deventer
Kaapstad: P Zeeman, A Wileman*
Knysna: HN Dreyer, SI van Niekerk
Koeberg: G Boonstra, BA Möller*
Kuilsrivier: D Jordaan*, Steven Swart
Mosselbaai: JH Visser, CJS Botha
Namakwaland: FPA Schreuder, J van Dyk
Oudtshoorn: R Barry, A Wolhuter
Paarl: FW Bosman, MJDK van Vuuren
Parow: JH Heyman, JA Louw
Piketberg: H de Villiers, J Theron
Riversdal: JM Jackson, GL Hartman
Somerset-wes: MS Steyn*, E Sieberhagen*
Stellenbosch: D Carinus, GPC de Vries
Swartland: BE Horne*, D Spamer
Swellendam: GM Theron*, A Badenhorst
Tulbagh: AJ van der Merwe, JC Furniss*
Vredenburg: I Janse van Rensburg, JPG Smit
Worcester: JL Veldsman, ML du Preez
Wynberg: K Oberholzer, L Erasmus*

5.4 Voorsitters van Kommissies
Die voorsitters van die sinodale kommissies is
tydens die kommissies se konstitueringsvergaderings van Donderdagaand 18 Oktober
aangewys.
SKABID: Ds AH Minnaar
SKDB: Ds SA Esterhuizen
SKD: Dr AR Olivier
SFK: Ds CT Visagie
SJK: Ds MS van Zyl
SKG: Ds QE Heine
KGA: Dr EC Orsmond
Kommunikasie: Dr IJ van der Merwe
SKLAS: Dr GF Wessels
SKP: Dr JW Burger
SRK: Ds PJ Botes
VBO: Dr MU Strauss
Vrouelidmate: Mev Antoinette Muller

6. RAAD VIR GOKS
(Gemeente-ontwikkeling)
6.1 NG Kerk-lede vir GOKS-Raad
Primariuslede: PR Botha, AR Peasley, AJ le
Roux, DS Kriel en JGE Koegelenberg.
Sekunduslede: AL Compaan, MR Brink en JS
Engelbrecht.
6.2 Deskundige lede
R van Velden, C Wepener en AR Hanekom.
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T4 REGSKOMMISSIE

T4.1 EERSTE VOORLEGGING VAN DIE TYDELIKE KOMMISSIE
VIR LEER EN AKTUELE SAKE
1. AMENDEMENT BY VOORLEGGING
VAN SKLAS - 7.2.7: GEWELD EN
MISDAAD
1.1 Die volgende amendement deur W Gouws,
gesekondeer deur C Jones, word aanvaar.
Die Tydelike Kommissie vir Leer- en Aktuele Sake
beveel by die Sinode aan dat 7.2.7.1 soos volg
sal lees:
“Die Sinode beklemtoon weer eens dat een van
die belangrikste grondoorsake van geweld en
misdaad die miskenning van God Drie-enig se
heerskappy in ons land is. Dit het tot gevolg dat
die waardigheid van mense aangetas word. Die
stryd teen geweld en misdaad is verbind aan die
stryd
om
mense
te
help
om
hulle
menswaardigheid terug te kry.”
1.2 Paragraaf 7.2.7.9 word bygevoeg:
“Die Sinode vra SKLAS om deur studiestukke die
Sinode te adviseer oor die Bybelse standpunte
ten opsigte van wetgewing oor lyfstraf, doodstraf
en aborsie, met verslag aan die Moderamen, met
inagneming van ander studies wat hieroor gedoen
is.”

2. VOORSTEL BY VOORLEGGING
VAN SKLAS – 8.5: VOORLOPIGE
RIGLYNE: DIE BEDIENING VAN
BEVRYDING EN DIE GEESTESWÊRELD
Die amendement van die NG Gemeente Stilbaai,
as volg gewysig, word die voorstel van die
Tydelike Kommissie vir Leer- en Aktuele Sake.
Dit lui soos volg:
“Die Sinode versoek dat die studiegroep oor die
bediening van bevryding wel die volgende riglyne
in ag sal neem in hulle nadenke oor die bediening
van bevryding:
1. Jesus Christus is die absolute Oorwinnaar en
ewige bediening van bevryding moet sy
heerskappy dien.
2. Die werklikheid van die duiwel word erken,
asook sy vermoë om mense, insluitende
gelowiges, aan te val.
3. Die ondersoek na hierdie bediening van bevryding behoort gedoen te word vanuit die Bybelse
boodskap van Christus se oorwinning oor die
geesteswêreld.”
TYDELIKE SKLAS: GF Wessels, E Basson, B
du Toit, M Strauss en C Jones

T4.2 TWEEDE VOORLEGGING VAN DIE TYDELIKE KOMMISSIE VIR
LEER EN AKTUELE SAKE
1. BEKRYWINGSPUNT VAN
NIEUWOUDTVILE (SKLAS 7.2.7)

AANBEVELING:

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:

In plaas van die beskrywingspunt word aanbeveel:

1. die staat te nader oor die herinstelling van die
doodstraf, na aanleiding van die studiestuk van
die Algemene Sinode 1986 met betrekking tot die
Skrifgronde aangaande die doodstraf en die
daaruit voortvloeiende aannames. Sien Notule,
Algemene Sinode 1986 Doodstraf: Aanbevelings
(en motivering vir die voorstel). Punte 4.14.6.1 tot
4.14.6.6 ‘Die Sinode handhaaf op Skrifgronde’.
2. die samewerking van die ander kerke in SuidAfrika, asook die SARK, hierin te soek.
VOORSTELLER: Daniel C Esterhuyse
SEKONDANT: Ds Nico F van der Merwe
(namens NG Kerkraad Nieuwoudtville)

In oorleg met SKLAS nie aanbeveel nie.

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om,
met die Algemene Sinode van 1986 se studiestuk
oor die doodstraf as vertrekpunt, ’n studiestuk op
te stel oor die doodstraf en die regering hieroor te
nader, in samewerking met ander kerke in SuidAfrika. Weens die dringendheid van die saak word
die Algemene Sinodale Moderamen versoek om
die saak so spoedig moontlik te hanteer.
TYDELIKE SKLAS
GF Wessels, E Basson, B du Toit, M Strauss
en C Jones
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T5 KERKHERENIGING KONSULTASIE

T5. OPSOMMENDE VERSLAG:
KONSULTASIE-VRAELYSTE OOR KERKHERENIGING.
[NG GEMEENTES VAN WES- EN SUID-KAAPLAND]
0. INLEIDENDE OPMERKINGS
1. Op die meeste plekke is werklik groot moeite
gedoen met die gesprekvoering en verslae. Ons
het teen Woensdag 10 Oktober meer as ’n
driekwart van die gemeentes in die sinodale
gebied se terugvoer ontvang. Dankie aan al die
verslagskrywers.
2. Dankie ook aan elke individuele lidmaat wat
bereid was om hulle gedagtes op skrif te plaas en
selfs ekstra briewe en voorstelle te stuur.
3. Ons dink soos volg oor die status van hierdie
verslag: Die leierskap het lidmate se mening oor
die Achterberg konsensusvoorstelle getoets.
Hierdie is ‘n opsomming van terugvoer oor hierdie
voorstelle, sodat dit hanteer kan word.
4. Rou gevoelens het ook na vore gekom. Ons
probeer iets daarvan weergee.
5. Ons sien ’n sterk verwagting dat die terugvoer
werklik deur die leierskap gelees en ernstig
opgeneem sal word.
6. Ons gee by die punte ter bespreking telkens ’n
samevattende lys van mense se gedagtes en
vertellinge. Hierdie lys toon dat daar nie
eenstemmigheid in ons sinodale gebied is oor
hierdie saak nie. Die terugvoer bevat baie
uiteenlopende emosies en standpunte. Hier is nie
twee of drie kampe nie, maar baie verskillende
nuanses. U sal asseblief moet moeite doen om
meer te lees as bloot die oorhoofse kommentaar.
7. Dit is vir ons belangrik dat almal wat aan
hierdie proses deelgeneem het, sal beleef dat
hulle standpunte op die een of ander wyse in die
samevattende lys vervat is.
8. Let asseblief daarop dat ons nie getalle en
persentasies ten opsigte van spesifieke menings
gee nie. Die leesspan kon dit nie so doen nie. Die
ondersoek is van die begin af nie op ’n
ewekansige
steekproef-basis
gedoen
nie.
Gemeentes het hul terugvoer ook nie op dié
manier gegee nie.
9. Daar is nie duidelike patrone aangaande
kerkhereniging in streeksverband nie, behalwe in
een ring waar die terugvoer lui: “Ons wil nie
kerkhereniging hê nie. Los hierdie ding nou.”
10. Een van die dinge wat hanteer sal moet word,
is ’n beduidende persepsie dat die proses “van bo
af gestoomroller” word. Hierdie gevoel kom onder
andere duidelik na vore waar mense vra waarom
daar nou oor die “hoe” van kerkhereniging gepraat
moet word, terwyl die “of” by hulle geen

uitgemaakte saak is nie, en hulle nooit daaroor
gekonsulteer is nie.
11. Selfs op plekke waar mense heel positief is
oor kerkhereniging, het onlangse mediaberigte
oor teenstrydige uitsprake van leiers en oor
uitsprake wat verskil van wat in die “blou boekie”
staan, die geloofwaardigheid van die proses ’n
knou gegee.

1. KONFESSIONELE BASIS
1.1 OORHOOFSE KOMMENTAAR OP DIE
LEES VAN DIE TERUGVOER
1. Gevoelens oor die Belhar Belydenis verskil.
Enkele kerkrade het hulle reeds ten gunste van
aanvaarding uitgespreek. Die deursnee opvatting
is dat die inhoud Bybels en reg is. Min mense het
probleme met die inhoud van die Belhar
Belydenis. Baie mense vind egter die “emosionele
bagasie” as gevolg van die “konteks waarin dit
ontstaan het”, problematies. Baie assosieer die
belydenis ook met persoonlikhede en “politieke
figure” wat “ons daarmee wou bykom”.
2. ’n Beduidende stem word gehoor wat sê dat
die Belhar Belydenis nie in die pad mag staan van
kerkhereniging nie. Die aanvaarding van Belhar
moenie ’n voorwaarde wees vir kerkhereniging
nie. Punt 6 van die dokument, wat lui dat die groei
na ’n volle aanvaarding van Belhar ’n integrale
deel is van die prosesse van die nuwe kerkverband, word byna deurgaans as ’n probleem
gesien.
3. Sommige wil die waarde en sentiment
respekteer wat die Belhar Belydenis vir die VGK
het, maar meen dat dit nie “dieselfde betekenis of
gevoelsinhoud vir ons het nie”. Baie voorstelle lui
dat daar gesamentlik gewerk word aan die een of
ander nuwe dokument wat vir almal aanvaarbaar
sal wees.
4. Heelwat vrae word gevra oor die wenslikheid
daarvan om in een kerkverband te tree sonder ’n
ten volle gedeelde belydenisgrondslag. Hoe kan
ons in een kerk wees, maar elkeen bely wat hy
wil? Wat is die implikasies hiervan vir die praktyk
van die gemeente, by belydenisaflegging byvoorbeeld? Het ons dit al goed deurdink?
5. Terselfdertyd moet genoem word dat heelwat
mense wonder in watter mate belydenisskrifte nog
wel ’n rol speel in ons kerkverband.
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1.2 SAMEVATTENDE LYS:
KONFESSIONELE BASIS

18. Ons respekteer die waarde en sentiment van
Belhar vir die VGK, maar dit het nie vir ons die
selfde betekenis (gevoelsinhoud) nie.

1. Dankbaar vir VGK se tegemoetkoming oor
Belhar.

19. Tevrede met Belydenis van Belhar

2. Belhar moenie ’n voorwaarde wees vir kerkhereniging nie. Niemand moet gedwing word om
dit in enige stadium te aanvaar nie.
3. Belhar moenie as belydenisskrif by enige belydenisgrondslag ingesluit word nie.
4. Die Belydenis van Belhar het emosionele
bagasie. Terwyl die Begeleidende Brief versoenende taal gebruik het, het lidmate en ampsdraers
van die VGK die Belydenis op liefdelose wyse
hanteer.
5. Die konteks waaruit Belhar ontstaan het, is
polities gedrewe.
6. Maak ruimte vir meer eietydse belydenisskrifte,
moontlik ook die herformulering van die formuliere
van eenheid deur die herenigde kerk in die toekoms.
7. Ons voel dat die beginsels en bestaande
belydenisse van al 4 kerke as basis gebruik moet
word om ’n algehele en totale nuwe belydenis te
skryf en te aanvaar.
8. Inhoud moet gesamentlik nuut verwoord word
op die basis van die Bybelse inhoud van Belhar.
Kan Belhar met ander woorde dalk die grondslag
vorm van ’n nuwe Belydenisskrif wat ons saam
skryf? Of kan ons gesamentlik ’n samevatting van
die bestaande maak?
9. Wat van ’n eietydse belydenis sonder bagasie?
Stel ’n gesamentlike belydenisskrif op wanneer
oorgegaan word tot kerkhereniging.
10. As daar ’n nuwe kerk kom sal een
Belydenisskrif genoeg wees. Nie nodig vir drie of
vier nie.
11. In watter mate speel belydenisskrifte wel nog
’n rol in ons kerkwees?

20. Die Belydenis van Belhar het ’n sterk boodskap vir die Suid-Afrikaanse konteks
21. Daar word te min van die kansels af gepraat
oor die oorsprong, inhoud en boodskap van die
Belydenis van Belhar
22. “Ons gemeente het al 4 jaar terug ’n duidelike
besluit geneem om hulle ten volle te vereenselwig
met die inhoud van die belydenis van Belhar en
besluit dat hulle dit as ’n belydenisskrif sou
aanvaar het as dit vir hulle enigsins moontlik was.”
23. Ons kerkraad en gemeentevergadering het
reeds Belhar aanvaar
24. Ons gaan die beste vorder met hereniging as
ons aanvaar dat almal nie tegelyk op dieselfde
punt sal wees nie. Hoe meer ruimte daar is dat
mense kan groei na aanvaarding van Belhar toe,
hoe beter gaan ons vorder. Hoe minder mense
ervaar dat hulle tog gedwing word tot aanvaarding, hoe meer mense gaan bereid wees om deel
te raak.
25. Die eenheidspad moet ook ten opsigte van
die aanvaarding van Belhar ’n pad van liefde en
geduld met mekaar wees.
26. Die Belydenis van Belhar is Skrifgefundeerd
en uit nood gebore en moet na my mening van
meet af sonder voorbehoud aanvaar word as deel
van die konfessionele basis van die kerk.
27. Waardering vir die Bybelse inhoud van
Belhar, maar hou rekening met sy ontstaansgeskiedenis en dat dit ’n konfliksituasie in die kerke
kan veroorsaak. Vergeet voorlopig van die Belharbelydenis. Eers ná hereniging kan, gesamentlik, ook met ander Gereformeerde kerke in
ons land en oor die wêreld heen, daaroor besin
word.

12. Die belydenisskrifte is net in naam bekend.

28. Die groei na die volle aanvaarding van Belhar
is aanvaarbaar

13. Ons beginsels moet op die Bybel as Gods
woord gebaseer wees en nie op leerstellings nie.

29. Belhar kan die rol in die nuwe kerk vervul van
“lest we forget”.

14. Vir die nuwe generasie is Belhar en sy
konteks nie ’n probleem nie.

30. Loop nog ’n langer pad met gesprekke oor
die plek van Belhar in die toekomstige kerk.

15. Neem die stryd oor Belhar nie juis die fokus
weg van die belangrikheid van kerkhereniging
nie?

31. Onkunde oor Belhar is die probleem. Ingeligtes kan hulle met die inhoud vereenselwig.
Belhar belydenis het emosionele bagasie maar is
skriftuurlik korrek en daarom aanvaarbaar.

16. Persoonlikhede en persepsies oor byvoorbeeld dr Boesak neem ook fokus weg van kerkhereniging.
17. Belhar is absoluut Bybels en die aanvaarding
daarvan is ’n groot stap vorentoe.

32. Ons ondervinding in die gemeente is dat
mense se wantroue verdwyn sodra hulle die Belydenis self onder oë neem.
33. Wanneer 4 verskillende kerke wil verenig,
moet mens die laagste gemene deler vind, met
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ander woorde die minste essensiële waaroor daar
eenstemmigheid is en nie nog kom met
bykomende voorwaardes, byvoegsels en eise nie.

43. Ons het reeds 3 belydenisskrifte en het nie
nog een nodig nie. Ook: Belhar is naby aan die
ander belydenisskrifte en is dus oorbodig.

34. Daar is 5 opsies wat betref die hantering van
die Belhar Belydenis:
34.1 Aanvaar dit in geheel, maar dan word
lidmate in kampe gejaag;
34.2 Verwerp dit in geheel, maar dan is die VGK
ongelukkig en ry dit die proses in die wiele;
34.3 Maak die aanvaarding opsioneel op alle
vlakke, maar dit sal lei tot verwarring en geskille;
34.4 Herskryf die Belhar Belydenis met vars
insette van al vier die partye, dit kan die weg baan
vir ’n wen-wen-situasie;
34.5 Plaas die Belhar Belydenis op ys, voltooi die
herenigingsproses met die drie formuliere van
eenheid en die drie ekumeniese belydenisse as
grondslag en oorweeg die inhoud en status van
die Belhar Belydenis as ’n herenigde kerk 10 jaar
na die voltooiing van die herenigingsproses. Dan
word die herenigingsproses nie vertraag of
verongeluk nie en die kans vir skeuring is gering.

44. Hoe werk dit dat studente wat afstudeer
Belhar vrywillig onderteken terwyl dit nog glad nie
aanvaar is deur die breër kerkverband nie?

35. Die 4 kerke moet liewer gesamentlik die
inhoud van die Belhar belydenis herformuleer en
’n nuwe naam daaraan gee. Daar is lidmate van
die 4 kerke wat nooit die Belhar belydenis sal
aanvaar nie weens die emosionele en politieke
bagasie wat daarmee saamgaan. Indien
kerkeenheid vir byvoorbeeld die VGK belangrik
genoeg is, sal hulle bereid moet wees om dit te
doen.
36. Omdat ons almal se basis en vertrekpunt die
Bybel is, is die opstel van ’n Gesamentlike Kommentaar op Belhar in die lig van die Bybel
belangrik.
37. Niks moet die herenigingsproses verder
vertraag nie.
38. Punt 6 skep die indruk dat daar in die
toekoms op lidmate druk uitgeoefen gaan word
om Belhar te aanvaar. Dit staan teenoor punt 5.
Die aanvaarding van Belhar moet elke lidmaat se
keuse bly. Met die voorstel van punt 6 kan
niemand seker wees van die toekoms nie. Die
breë gevoel is dat punt 6 liefs weggelaat moet
word.
39. Dalk kan punt 6 gewysig word om te lees:
“Die groei na volle aanvaarding van Belhar sal vir
die VGKSA groot vreugde inhou.”
40. Verskille oor Belydenisskrifte is in die verlede
ook ondervind, ons dra net nie kennis daarvan
nie. Tydsame prosesse het dit wat ons nou het
gevestig. Verandering sal tyd neem.
41. Is eenheid sonder een belydenisgrondslag
werklik eenheid?
42. Daar bestaan onsekerheid of ’n opsionele
vierde belydenisskrif nie op die ou einde maar
weer verdelend sal inwerk nie.

45. Is Belhar nie eerder ’n getuienis as ’n
belydenis nie?
46. Is God op ’n besondere manier die God van
die noodlydende?
47. Jesus is Verlosser en nie bevryder.
48. Verander Belhar punt 2 om te lui: “Daarom
verwerp ons enige leer wat of die natuurlike
verskeidenheid verabsoluteer, of ’n sondige
geskeidenheid aanvaar, aangesien dit die sigbare
eenheid van die kerk belemmer of verbreek of
selfs tot aparte kerkformasie lei.”
49. Belhar praat oor versoening, maar sê niks oor
die oorsprong daarvan, naamlik Christus se versoeningswerk nie.
50. Sommige ervaar wrewel en haat in die 2de en
3de paragraaf van Belhar
51. Is die geweldige klem op een kerk(-struktuur)
in Belhar regtig Bybels?
52. Dink Belhar miskien te veel vanuit die mense
in plaas van vanuit God?
53. Waarom is die RCA en NGKA onwillig om
Belhar te onderskryf?
54. As net 70% lidmate ten gunste hiervan is en
die eenheid gaan voort, wat word van die ander
30%?
55. Ons wil dit net nie elke Sondag aflê nie
56. Sommige lidmate het ’n probleem met Belhar,
alhoewel hulle nie presies kan sê waarmee nie.
57. Vraag oor die effek van ‘n weiering om Belhar
te onderskryf op kerkraad se toesighouding oor
leraar se prediking?
58. Hoe gaan lidmate geakkommodeer word wat
Belhar seremonieel wil onderskryf en hoe gaan dit
hanteer word tydens belydenisaflegging?
59. Praat liewer van “belydenisgrondslag”.

2. MODEL
2.1 Oorhoofse kommentaar op die lees
van die terugvoer
1. Wat die model betref word dit as ’n belangrike
waarde geag dat ruimte gemaak word vir verskeidenheid en mekaar se andersheid. Soos ook
vir die outonomiteit van plaaslike gemeentes.
Sommige sê pertinent: “Ons is ten gunste van
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kerkhereniging as ons die
gemeentes bly soos hulle is.”

versekering

het

2. Daar is baie mense wat kerkhereniging verstaan as gemeente-hereniging.
3. Daar word meestal makliker gedink oor eenheid op rings- en sinodale vlak as op gemeentelike vlak.
4. Daar is bekommernis oor die moontlike verlies
van kultuurgoedere, taal, gemeentelike selfstandigheid en eie aanbiddingstyl. Sal ons nog
Afrikaans kan hoor in ons kerk? Gaan ons deur
getalle oorheers word? Gaan die nuwe Algemene
Sinode ons kan forseer om byvoorbeeld Belhar te
aanvaar en byvoorbeeld Xhosa-liedere te sing?
5. Daar is ook bekommernis oor die moontlike
verlies van bates en fondse. Een sin wat dit goed
saamvat lui: “Die moontlikheid van verlies van die
besit en beheer oor van ons historiese kerkgebou
en ander historiese, kosbare bates én ons verantwoordelik opgeboude fondse en die bestuur
daarvan is vir ons ’n probleem sowel as die
moontlike toenemende finansiële eise wat
toekomstige eweredige bydraes en ander
moontlike bykomstige finansiële verpligtinge as
gevolg van strukturele kerkhereniging aan ons
gemeente met ons beperkte finansiële bronne en
fondse sou stel.”
6. Daar is ’n vrees dat ons saggemaak word en
ingelok word in ’n model wat later anders gaan
lyk, net soos in ander organisasies in die land
gebeur.
7. Meer duidelikheid word gevra oor die loodsgemeentes.
8. Buigsaamheid in die model word gevra.
Assosiasie-lidmaatskap, uitgebrei tot alle vlakke,
ook wyer as net gemeentes. Dit maak dit vir die
wat gereed is moontlik om voort te gaan sonder
dat gewag hoef te word vir die wat laaste gereed
is.
9. Sommige is haastig en wil die hereniging nou
sien gebeur.
Heelwat sê die proses sal lank
neem, maar dis die verstandigste manier om te
beweeg. Moenie die ding ryp druk nie. Dink baie
mooi oor die ‘hoe’. Sommige sê ons wil geen
model van kerkhereniging hê nie.
10. Baie wonder ook of die Bybelse opdrag tot
eenheid tussen gelowiges noodwendig strukturele
eenheid beteken. En as dit so is, waarom probeer
ons dan nie ook net so hard om met ander kerke
te verenig nie?
11. Heelwat mense vra meer inligting oor die
model. Dit voel vir hulle alles vaag en onseker.
Hulle weet nie mooi waarvoor hulle hulle inlaat
nie.
12. Baie mense meen hier is ’n geleentheid om
die administratiewe prosesse van die nuwe
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herenigde kerk meer vaartbelyn en koste-effektief
te maak, om vloeibare strukture te vestig met
ruimte vir ontwikkeling. Sterk teenkanting teen
topswaar sinodale strukture word gehoor.
13. Daar word ook gevra hoeveel hierdie
kerkhereniging gaan kos. Die voorgestelde model
gaan die NG Kerk en uiteindelik gemeentes tog
baie geld kos, en is dit nou die tyd om peperduur
ideale na te jaag? Hoe lyk ’n begroting van wat
hereniging gaan kos en hoe word beoog om
daardie kostes te ontmoet?
14. Heelwat stemme vra dat ’n kerkskeuring
vermy moet word.

2.1 SAMEVATTENDE LYS: MODEL
1. “Kerkhereniging word in die algemeen in ons
gemeente verwar met gemeente hereniging.”
2. Groei na mekaar toe moenie ryp gedruk word
nie. Gee ruimte
3. Dit moet nie ’n geforseerde eenheid wees
waarin daar nie ruimte en respek vir
verskeidenheid en mekaar se andersheid is nie.
Goed dat binne die eenheid ruimte is vir elkeen se
eie belewing.
4. Die proses sal lank neem, maar dis die
verstandigste manier om te beweeg.
5. Die model vir die nuwe kerk is uitstekend. Dit
gaan ons help om saam te werk.
6. Die model is aanvaarbaar en akkommoderend
en behoort die oorgangsproses te fasiliteer.
7. Ons het nie ’n probleem met bruin en swart
broers en susters in dieselfde gemeente nie, maar
met ’n inforsering in ’n struktuur.
8. Eenwording word deur hierdie model
afgewater. Gemeentes sal steeds op hul eie
wees.
9. By ons is net een van die vier kerke
verteenwoordig en is ’n “herenigingsproses”
outomaties besig om te gebeur.
10. 94% van ons gemeente se lidmate het in ’n
meningspeiling gewys hulle wil geen model van
kerkhereniging hê nie. Daar is ’n drukgroep in die
gemeente wat voel indien kerkhereniging
deurgaan, hulle gaan aandring dat ons buite die
verband van die nuwe kerk moet staan.
11. Een Algemene Sinode is noodsaaklik vir die
kerk om sy standpunt te stel oor kwessies, soos
byvoorbeeld HIV/Vigs. So sal die kerk ’n groter
verskil kan maak.
12. Dalk moet die “ander kerke” waarvan by punt
10 gepraat word eerder by die naam genoem
word. Dit lyk so of jy iets wil wegsteek as jy net sê
“ander kerke”.
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13. Die model is goed, dis ’n herstel van wat was.
Die verbrokkeling was deur ons as mense
veroorsaak – ons was tog een gewees.

27. In een Algemene Sinode sal die minderheid
maar net weer aan die meerderheid se besluite
uitgelewer wees.

14. Versoek dat die assosiasie-konsep uitgebrei
moet word na alle vlakke (byvoorbeeld sinodes /
ringe en gemeentes) sodat ons soveel as moontlik
lidmate kan saamneem in die eenheid. Hoe meer
buigsaamheid daar in die model ingebou gaan
word, hoe beter en vinniger gaan ons vorder. Dit
maak dit ook vir die wat gereed is moontlik om
voort te gaan sodat die proses nie hoef te wag vir
die wat laaste gereed is nie.

28. Ons is bang vir oorheersing deur getalle.
Vrees vir oorheersing deur ander na hereniging.

15. Verenig op Algemeen Sinodale vlak, maar los
die res soos dit is.
16. Kies vir ’n federale stelsel en betrek ook die
ander kerke van gereformeerde belydenis. Ons
sal deur middel van ’n federale stelsel met verloop
van tyd kan sien wanneer wat gereed is. Tans
word daar gedruk en niemand voel veilig en
gelukkig nie.
17. Die gedagte aan een kerkverband is goed,
want dit sal waarskynlik vir mense die
vrymoedigheid gee om dié gemeente in die NG
familie te besoek waar hulle tuis voel en die
vertroue is daar dat lidmaatskap oorvleuelend
geldig sal wees.
18. Waarom moet almal saam binne een lomp
struktuur gehuisves word?
19. Kerklike strukture gee nie noodwendig
uitdrukking aan die bedoeling van die kerk as ’n
beweging na die wêreld nie. Nou sukkel ons met
strukture, terwyl ons ons eintlike funksie versaak
om oor grense te beweeg.
20. Hoekom is ons nie ernstig oor eenheid met
die susterskerke nie – as eenheid dan so ’n
belangrike Skrifopdrag is?
21. Bekommernis dat ons ingelok gaan word in ’n
model wat later anders gaan lyk
22. Vraag of die model regtig kan grond vat in die
praktyk.
23. ’n Model gaan die geloofwaardigheid van
eenheid
in die sin van geloofsgemeenskap
waarborg nie.
24. Gemeentes kan vaste vennootskappe met
mekaar stig en sodoende beter saamwerk, terwyl
hulle hul eie karakter en outonomiteit behou.
25. Ons gemeente is oop vir mooi samewerking
met die plaaslike VGK. Ons leraars vergader
maandeliks en is by mekaar se lewens betrokke.
Ons is ontvanklik vir ander kultuurgroepe wat by
ons inskakel en in Afrikaans bedien wil word. Die
meerderheid soek nie Belhar of een kerkstruktuur
nie.
26. Min lidmate weet wat ’n presbiteriale kerkregeringstelsel is.

29. Vrees dat ’n Algemene Sinode besluite sal
afdwing
30. Ons is ten gunste van kerkhereniging as ons
die verskering het gemeentes bly soos hulle is.
Dankbaar dat sinode die gereformeerde siening
van die outonomiteit van die plaaslike gemeente
respekteer.
31. Ons is bekommerd oor die realiteite van taal,
bates, finansies, verteenwoordiging. Ons sien die
reëlings hieroor nie in die model nie.
32. Die feit dat die nuwe Algemene Sinode die
nuwe KO sal opstel maak ons bang! Ons is bang
dat die KO van die Algemene Sinode ons gaan
verplig om byvoorbeeld Belhar te aanvaar, Engels
en/of Xhosa-liedere te sing, Engelse preke aan te
hoor en vergadering te hou met behulp van tolke,
ensovoorts.
33. Ons het geen probleem met hereniging nie,
maar wil graag hê ons gemeente se leefwyse,
praktiese gebruike, finansies en eiendom moet
beskerm word. Gaan hulle ons goed vat?
34. Predikante se toekomstige salaris en pensioen is in gedrang.
35. Die moontlikheid van verlies van die besit en
beheer oor van ons historiese kerkgebou en
ander historiese, kosbare bates én ons verantwoordelik opgeboude fondse en die bestuur
daarvan is vir ons ’n probleem sowel as die
moontlike toenemende finansiële eise wat
toekomstige eweredige bydraes en ander
moontlike bykomstige finansiële verpligtinge as
gevolg van strukturele kerkhereniging aan ons
gemeente met ons beperkte finansiële bronne en
fondse sou stel.
36. Die huidige model, met elke kultuur sy eie
kerk, is die beste. Sedert 1881 is ruimte gemaak
vir eie taal en kultuur. Hou dit soos dit is.
37. Dit is gemaklik in ’n eie kerk met eie taal en
eie kultuur.
38. Musiekstyle kan verdere verdeeldheid tot
gevolg hê.
39. Wat van die taalverskille? Die gemeente moet
steeds in Afrikaans bedien kan word. Tolke moet
vir Engels- en Xhosasprekendes gereël word by
kerkvergaderings.
40. Sal die evangelie nog aan kinders in hul
moedertaal bedien kan word?
41. Die kerk het ’n absoluut onvervreembare taak
om Afrikaans in stand te hou
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42. Sal ons die sinode kan vertrou as hulle sê dat
bestaande gemeentes absoluut outonoom gaan
wees rondom finansies, eiendomme ens?
43. Sal ander kerke se skuld oorgeneem moet
word? Dieselfde finansiële model moet vir almal
geld.
44. Vrees dat ons alles sal moet prysgee wat ons
tot stand gebring het.
45. Wat is die situasie ten opsigte van eiendomsreg van geboue – ook as die persberigte in ag
geneem word oor die gebouestryd tussen die
VGKSA en NGKA?
46. Kommer oor die verkleinde Algemene Sinode
en sy magte. Hoe word dit saamgestel?
47. ’n Nuwe sinodale struktuur moenie “top
heavy” wees nie.
48. Die bevoegdheid van die algemene sinode
moet ondubbelsinnig uitgespel word. Bly weg van
terme soos “byvoorbeeld”, “ensovoorts” en “van
hierdie aard”. Die Algemene Sinode kan tog nie
soos ’n sentrale regering in ’n uniale stelsel
bevoegdhede afwaarts toeken nie.
49. Asseblief nie nog ’n liedboek nie
50. As die poging onhaalbaar blyk tussen die 4
kerke, stel ons ’n fasebenadering voor: Eers die
VGK en NGK, en daarna die ander twee kerke.
51. Laat die model van grondvlak af ontwikkel.
Moenie tydsgrense daaraan koppel nie.
52. Wat sê art 36/ 37 van Kerkorde 2004 ten
opsigte van kerkhereniging?
53. Punte 7 en 8 op bladsy 11 is teenstrydig.
Enersyds word die indruk geskep dat kerkrade hul
eie finansies sal reël. Andersyds word voorgestel
dat die kerke met mekaar hieroor moet
onderhandel.
54. Verhoudinge moet deurlopend gebou word en
alles moet geskied in die gesindheid van liefde en
gasvryheid en ruimte skep vir ander.
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ontvanklik nie. En: Verduidelik assosiasie-lidmaatskap verder met praktiese voorbeelde. En: Sien
nie die nodigheid van assosiasie lidmaatskap.
Verenig sonder voorbehoud.
60. Daar is te min inligting oor die model. Die
raamwerk wat gegee word, is te skraal en
onduidelik om dit werklik te kan beoordeel.
61. Stig ’n nuwe Kerk waarby die 4 kerke kan
inskakel soos en wanneer hulle gereed is.
Gebruik Wynberg as afskoppunt.
62. Wat gaan met dié deel van die NG Kerk
gebeur waar die meerderheidstem nie verkry word
nie? Die prys van skeuring sal te hoog wees.
63. Wat van ’n tussentydse struktuur van samewerking voordat tot die model oorgegaan word.
64. Is die voorgestelde struktuur eenvoudig en
bekostigbaar?
65. Kies vir ’n sambreelmodel met ’n oorkoepelende verenigende sambreel-liggaam bo, maar
onafhanklike kerke met eie sinodes onder die
sambreel. Die voorgestelde model gaan die NGK
en uiteindelik die gemeentes baie geld kos, want
sinodale aansprake op die gemeentelike koek
gaan onvermydelik hand-oor-hand toeneem... dit
is nie die tyd om peperduur hoë ideale na te jaag
nie. Konsolidasie is nou nodig. Hoe lyk ’n
begroting van wat hereniging gaan kos en hoe
word beoog om daardie kostes te ontmoet?
66. Wat van ’n Gereformeerde Eenheid Sinode
om groter eenheid in Christus tussen ons verskillende kerke te realiseer. Ons takel niks af nie.
Daarvan sien ons genoeg na 1994.
67. Strukture as gevolg van gedwonge integrasie
stort landswyd inmekaar.
68. Moenie die herenigingsproses vanaf sinodale
vlak bestuur nie, maar laat die eenheid spontaan
ontwikkel vanaf gemeentevlak. Gemeentes binne
die nuwe kerk moet dalk juis saamgevoeg word
tot lewensvatbare gemeentes op finansiële en
geestelike terrein.

55. Soek doelbewus na spontane loodsgemeentes. Moet dit nie kunsmatig stig nie.

69. Die struktuur moet vloeibaar wees sodat daar
ruimte is vir ’n progressiewe ontwikkeling.

56. Ons verlang meer duidelikheid oor die loodsgemeentes.

70. Is daar dalk onnodige duur kommissiewerk?

57. Platteland gaan ’n prys betaal.
kan jy na ’n ander kerk gaan.

In die stad

58. VGK en NGK van ons dorp val in verskillende
sinodale gebiede. Is hier sprake van hereniging,
of dalk vereniging. En is dit iets anders?
59. Die moontlikheid van assosiasie lidmaatskap
is baie opwindend want dit skep geleentheid vir
gesonde inklusiewe geleentheid. En: Assosiaat
lidmaatskap met behoud van eie tradisies, waardes, ens lyk aanloklik as ’n model vir eenheid. En:
Die gedagte van assosiasie lidmaatskap klink nie

71. Is daar moontlik duplisering wat uitgeskakel
kan word?
72. Wat van die buitelandse familie?
73. Watse versekering het ons van volhoubare
voortbestaan van ’n herenigde kerk?
74. Die proses moet vanuit ’n regskundige hoek
goed deurdag wees.
75. Maak die administratiewe prosesse van die
nuwe herenigde kerk meer vaartbelyn en koste-
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effektief. Gee ook meer
bemarking van die kerk.

aandag

aan

die
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15. Vraag oor hoe die 10 loodsgemeentes
geïdentifiseer sal word. Sal druk toegepas word
om gemeentes hierby in te skakel?

3. GESAMENTLIKE PROJEKTE

16. ’n Gesamentlike jaartema vir al vier kerke.

3.1 OORHOOFSE KOMMENTAAR OP DIE
LEES VAN DIE TERUGVOER

17. Gesamentlike aksie om die SA jeug vir
Christus te wen.

1. ’n Bereidheid tot kontak en samewerking met
die ander kerke word bykans reg deur die
terugvoer gesien. Min respondente is teen
gesamentlike projekte, trouens, oor die algemeen
word die kontak met ander Christene oor
kerkgrense heen as dringend belangrik gesien en
as verrykend beleef.

18. In die Paarl was onlangs ’n herlewingsweek
waaraan 33 plaaslike denominasies deelgeneem
het. Die dienste is in die Toringkerk gehou.
Verskillende lidmate het melding gemaak van
hulle baie positiewe belewenis van hierdie
demonstrasie van die eenheid van die kerk van
Jesus in die Paarl.
19. Groei vanaf grondvlak waar die Gees aan die
werk is tot ’n lewendige kerk.

3.2 SAMEVATTENDE LYS:
GESAMENTLIKE PROJEKTE
1. Baie positief. Skakeling tussen individue,
kleingroepe en gebedsgroepe kan die “gom” wees
waarmee die verskillende kerke aan mekaar
gebind word.
2. Gesamentlike projekte word deur almal
waardeer. Dit kan die proses aansienlik help, want
saamwerk en kommunikasie bring mense nader
aan mekaar. Samewerking kan die groeiende
eenheid reflekteer.
3. Betrek mekaar by die beplanning van aksies
en projekte.
4. Sulke projekte bevorder beslis die eenheidsproses. Dit bied ook aan lidmate van die verskillende kerke die geleentheid om mekaar beter te
leer ken en stories van hoop te kan deel.
5. Werklike gesamentlike projekte met ’n
gesamentlike koninkryksvisie moet die hart van
die herenigingsproses wees.
6. NG lidmate moet eredienste van kerk-familie
bywoon sodat ons die kultuur kan leer ken.
7. Wanneer daar op ons dorp op ’n Sondag nie
twee predikante beskikbaar is (NG en VG) nie,
kan ons een diens hou by die kerk waar daar ’n
predikant is.

20. Gesamentlike projekte volg uit die verstaan
van God se opdrag om een te wees ter wille van
ons getuienis.
21. Gesamentlike noodlediging, dwelmbestryding, misdaadvoorkoming, armoedeverligting,
Vigsaksies, Habitat huisbouprojekte.
22. Gesamentlike evangelisasie, uitreike.
23. Gesamentlike eredienste, kleingroepe.
24. Kanselruilings moet aangemoedig word.
25. Liturgiese materiaal moet dieselfde wees.
26. Herformuleer punt 7: “Daar moet so spoedig
moontlik nuwe loodsgemeentes oor die hele land
gevestig word.”
27. Gesamentlike kategese en liturgiese materiaal kan onnodig en duur wees. En onthou: die
behoeftes verskil.
28. Wesland Ring dien as ’n voorbeeld vir
gesamentlike projekte.
29. Herevalueer die sinodale aanslag sodat daar
meer fondse beskikbaar gestel kan word vir
gemeentes wat sukkel om voort te bestaan – dit
geld dan alle gemeentes.
30. ’n Trustfonds is nie nodig nie.

8. Lidmate is baie positief oor gesamentlike
projekte.

31. Sal ’n gesamentlike trustfonds nie uiteindelik
maar deur gemeentes befonds word nie?

9. Daar is ’n haastigheid onder lidmate dat die
kerke gesamentlik ’n groter verskil kan maak.

32. Traktementeskale, eweredige bydraes moet
eers deursigtig aan kerkrade gekommunikeer
word voordat hulle kan instem tot “gesamentlikhede”.

10. Stel ’n projekte-databasis saam en maak dit
algemeen beskikbaar.
11. Pasop vir te veel projekte
12. Moenie hiervan ’n lang proses maak nie.
Wees dinamies.
13. Gebed oor die saak is baie belangrik
14. Ons het nie kerkeenheid
gesamentlike projekte nie.

nodig

vir

33. Projekte moet duidelik “evangelies gedrewe”
wees.
34. Gesamentlike projekte en samewerking is
baie belangrik op die platteland. Die plattelandse
konteks is anders as die van gemeentes in die
stede. Hier funksioneer gemeentes en lidmate op
’n baie meer persoonlike vlak as in die stede waar
bure mekaar nie noodwendig meer ken nie.
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Sonder goeie onderlinge verhoudings en daarom
onderlinge samewerking kan die gemeenskap nie
werklik funksioneer nie.
35. Ons moet in samewerking geduld hê met
mekaar se verskille. Veral tyd.
36. Wat van “uitruil lidmate” om mense bewus te
maak van hoe ander gelowiges aanbid en so
liefde vir mekaar in die kerk te ontwikkel.
37. Ons moet uitgaan van gemeentevlak en elke
geleentheid ontgin, uitbou, en benut en dit nie net
aan die breër kerkverband oorlaat nie.
38. Hereniging kan werklik realiseer wanneer
Christene op grondvlak God se verwagting van
ons as sy gestuurdes uitleef.

4. VERSOENING
4.1 OORHOOFSE KOMMENTAAR OP DIE
LEES VAN DIE TERUGVOER
1. Versoening word as noodsaaklik gesien, terwyl
daar ’n beduidende behoefte is om te beleef dat
“ons ook vergewe is”. Daar is ’n begeerte na
“werklike, ware versoening tussen gelowiges”.
2. Daar is ’n wye besef dat versoening deur
kontak kom, deur “mekaar in die oë te kyk”, nie in
kommissies nie. Mense het die behoefte dat hulle
stories gehoor word.
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11. Daar moet ’n bereidheid wees by alle partye
om op te offer en sekere dinge prys te gee.
12. Help mekaar met klein dade van restitusie
13. Grense moet ter wille van ons kinders
afgebreek word vir ’n beter SA
14. Ons moet mekaar vind rondom ’n gedeelde
roeping
15. Leierskap moet voorloop met ’n diensgerigtheid in plaas van ’n gesagsgerigtheid.
16. Leiers moenie met mekaar gesprek voer in
die media nie.
17. Ons vereenselwig ons met die sondebelydenis van die NG Kerk sinodes en wil nou graag
na die toekoms kyk.
18. Versoening is noodsaaklik en ons Christelike
plig.
19. Die tyd is reg vir versoening
20. Die kerk moet, anders as tans, vir die res van
die samelewing die voorbeeld stel as dit by
versoening kom.
21. Versoening tussen God en mense gaan
vooraf aan hierdie versoening
22. Versoening tussen kerkleiers is nodig
23. Versoening sal die angel uit die kerkpolitiek
haal

4.2 SAMEVATTENDE LYS: VERSOENING

24. Bou vertroue tussen kerkleiers en lidmate

1. Dit moet die vetrekpunt wees van die hele
proses.

25. Heelwat lidmate wat positief is oor
kerkhereniging is bekommerd oor die proses te
veel gedruk word en tot verskeurdheid kan lei.
Tyd speel ’n belangrike rol in versoening.

2. Ons moet mekaar op grondvlak leer ken. Dit
sal vertroue en verhoudings bou.
3. Versoeningsgesprekke en –inisiatief is nodig.
4. As ons in die kerk versoen, sal dit ’n positiewe
effek op die hele land hê.
5. Net van toepassing op VGK en NGKA?
6. Die uitgangspunt moet wees dat die kerke
gelyke vennote in die proses is.
7. Positiewe gesindheid is reeds teenwoordig.
8. Versoening is eerlikheid. As eerlikheid nie
primêr is nie, vertroebel die gesprek. Daar moet
eerlikheid wees oor geboue, geld, ens.
9. Dit help nie gesamentlike byeenkomste gaan
oor versoening en eenheid nie. Dit frustreer
mense en hulle wil later nie meer op kommissies
dien nie. Dis beter as mense saamwerk in terme
van hulle gesamentlike roeping.
10. Versoening bestaan uit belydenis van skuld
en onvoorwaardelike vergifnis. Dit is betreurenswaardig dat daar nog nie vergifnis ontvang is na
die herhaalde skuldbelydenis deur die NG Kerk
nie.

26. Daar moet ernstig gebid word vir versoening.
27. Versoening vind plaas deur die Gees en nie
deur ’n bestuurde proses nie.
28. Hierdie proses gaan nie uit menslike pogings
of werke slaag nie.
29. Ons het waardering vir al die pogings tot
versoening.
30. Doen dit so dat hofsake vermy word.
31. Ons kan baie leer by ander wat al lank versoening tussen Christengroepe probeer bewerk.
’n Voorbeeld is die Musalaha beweging wat hulle
beywer vir versoening tussen Messiaanse Jode
en Christene in Palestina. (www.musalaha.org)
32. Moenie dat versoeningsprosesse ontaard in
nog ’n WVK nie. Werk saam vorentoe.
33. ’n Proses geskoei op die WVK model is nodig
om wantroue en die seerkry uit die weg te ruim.
34. Die woord “versoening” is polities gelaai.
Soek ’n ander woord.
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35. Versoening vra verootmoediging en voorbidding vir die proses en gesprekke.

53. Maak gebruik van fasiliteerders waar daar
konflik tussen partye is.

36. Wees versigtig dat versoening nie net gaan
oor geld, grond, ens nie. Ons moet betrokke wees
in die versoeningsproses om die regte redes.

54. Konsultante help nie; tree versoenend op
deur leefwyse.

37. Dit is nie nodig om gesamentlik te aanbid om
respek vir ander te toon nie.
38. Versoening tussen partye is ’n Bybelse
opdrag. Tydens die proses van versoening is daar
pyn en gee en neem en ons moet dit aanvaar.
39. Ons is ongemaklik en ons sukkel met
versoening.
40. Vir party mense beteken naasteliefde te
dikwels liefde vir “my” mense, “my” familie en
vriende en naastediens iets wat vir ander gedoen
word solank “hulle” net op ’n afstand bly en hulle
plek ken. Die Bybelse kriterium is werklike liefde
en volkome insluiting en aanvaarding van al God
se kinders.
41. Deursigtige kommunikasie moet deurlopend
tydens versoeningsprosesse tussen leiers van
onderskeie kerke beoefen word.
42. Daar is begrip vir die moeilike situasie tussen
die VGK en NGKA rakende eiendomme.
43. Vrese dat dieselfde in die NGK gaan gebeur
na hereniging as in Vrystaat en Phororo.
44. Prosesse moet nie te vinnig vir lidmate
gemaak word nie.
45. Die uitdaging is om leierskap daar te stel wat
reeds die skuif gemaak het om kerkhereniging
daar te stel.
46. Gemeentes het hulp nodig waar versoening
sukkel
47. Gelowiges moet in die hart besef dat voor
God daar geen onderskeid is nie en dat Hy nie
stand, kleur, geleerdheid, rykdom, ens. in die
eerste plek raaksien nie, maar die hart en die
gesindhede daarvan.
48. Berei vir plaaslike vlak werkswinkel materiaal
voor om lidmate te bemagtig in die versoeningsproses. Weerstand en bevraagtekening van mekaar se motiewe kom algemeen onder al die kerk
se lidmate voor. Hulp word benodig om vertrouensverhoudinge op te bou.
49. Hereniging onmoontlik sonder versoening
50. Versigtigheid vir ’n “derm uitrygery”
51. Erkenning van die bydra van die NG Kerk oor
jare ten opsigte van sending, kerkskole, kerkgeboue, ens. kan positief bydra tot versoening.
52. Ons sien die noodsaak van versoening as
getuienis van die kerk duidelik raak.

5. ANDER SAKE EN VRAE
5.1 OORHOOFSE KOMMENTAAR OP DIE
LEES VAN DIE TERUGVOER
1. Daar is vrae oor hoe hierdie konsultasieproses
in die ander betrokke kerke hanteer word.
2. Dit was vir die leesspan ’n vraag in hoe ’n mate
daar in die konsultasie gedink is vanuit die geloof,
of vanuit die konteks. Dit wil vir ons voorkom of
baie mense oor dié kwessies dink binne die
raamwerk van hulle ervaring van en persepsies
oor die groter bestel in die land. Een dominee sê
byvoorbeeld: “Dit wat lidmate in die land op politieke gebied beleef, soos byvoorbeeld onvervulde
beloftes, wantroue in leiers, ens, word net so in
hulle gesprekke oor hereniging ingedra.” Nog ’n
dominee skryf: “Die minister van landbou se
opmerking dat sit nog een boer ’n werker van sy
plaas en ons onteien julle plase, het die gesprek
nie goed gedoen nie.” Nog een sê: “Die meeste
lidmate is nie teen kerkhereniging gekant nie,
maar daar is vrese dat die kerk gaan verander,
ons ons identiteit gaan verloor, ons nie meer oor
ons eie sake sal kan besluit nie ondanks die
versekering wat gegee word dat dit nie sal gebeur
nie. Daar is vrese dat dit wat in die land met ons
mense gebeur, ook in die kerk gaan gebeur.” ’n
Ander stem lui weer: “’n Sterk herenigde kerk is
nou dringend nodig om te help om die land se
ernstige geestelike en maatskaplike probleme aan
te spreek. Die gekibbel oor ’n belydenis terwyl
ons in elke geval die Woord van God as hoogste
belydenis het sal ongetwyfeld tot vertragings in
die herenigings proses lei, wat op sig self baie
energie gaan vereis - iets wat in die huidige
tydvak nie bekostig kan word te midde van ’n
verbrokkelende morele landskap nie. Tyd is
inderdaad nie meer aan ons kant nie.”
3. Daar is onduidelikheid oor hoe ons kerkregeringstelsel werk. Wat is die status en die rol
van hierdie konsultasie van lidmate? Wie kan
waar inspraak hê in besluitneming? Een gemeente skryf byvoorbeeld: “Ons wonder oor die
mandaat wat die sinode gekry het oor kerkhereniging. Het predikante namens hulleself opgetree of as afgevaardigdes van gemeentes? Indien laasgenoemde, waarom is gemeentes nie
gekonsulteer oor die “of” voordat ’n stem uitgebring is nie?” Nog een het vrees in hierdie verband: “Afgevaardigdes wat deur die gemeentes
na die sinode gestuur word, gaan nie ons belange
op die hart dra nie.”
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4. Ons meen daar is ’n behoefte om op eenvoudiger wyse as in die blou boekie te verduidelik
wat aan die gang is.
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15. Alle mense is voor God gelyk en dit sal
wonderlik wees om Hom saam te aanbid.

5.2 SAMEVATTENDE LYS: ANDER SAKE
EN VRAE

16. Na aanleiding van die mediaberigte wonder
ons hoe oopkop die top-leierskap is? Ons soek
leiers wat neutraal en non-polities is, met geen
bagasie, om die proses aan te durf.

1. Behoefte aan inligtingstuk in eenvoudiger,
makliker verstaanbare formaat.

17. Ons mag nie met die kerk van Jesus Christus
werk soos met ’n politieke party nie.

2. Dankie dat ons kon praat. Dit lei tot openheid
en deursigtigheid.

18. Die kwessie oor die eenwording van die kerke
wentel om die organisasie en het niks met geloof
te doen nie. Organisasie wat ingewikkelder word
i.p.v. eenvoudiger het myns insiens ’n
problematiese vooruitsig.

3. Ons in die NG Kerk sal goed doen om ’n slag
te luister na die VG Kerk om vas te stel watter
persepsies leef daar in hulle geledere oor die NG
Kerk en sy lidmate.
4. Ons sal graag wil sien hoe die ander drie kerke
werklik oor die voorstelle voel. Wat is die status
van die blou boek? Ons hoor in die media dat
ander kerke nie daarmee identifiseer nie.

19. Ons betreur die feit dat hierdie “voetsoolvlak”gesprek oor so ’n ingrypende saak soos die
beoogde kerkhereniging waaraan gemeentelede
nou kan deelneem nie reeds baie vroeër
plaasgevind het nie.

5. Die ontydige vergadering van die VGK in
Kaapstad, met gepaardgaande media-uitsprake
en die ontydige verklarings van kerkleiers het die
proses benadeel en groot verwarring onder
lidmate gewerk.

20. Die manier waarop die skrywe geskryf is, is
asof dit alreeds besluit is en ons nou net insae
kry. Daar is alreeds finale besluite in sekere
gebiede geneem en die gemeente word nou eers
in kennis gestel.

6. Sterk standpunt word ingeneem teen
ondeurdagte, dubbelsinnige en weersprekende
opmerkings en menings van kerkleiers soos in die
pers aangehaal.

21. Was dit ’n konsultasie of was dit inligting?
Ons is in die duister omtrent doelwitte en bestemming van die toekomstige kerk. Ons
gemeente was nog altyd en moet steeds ’n veilige
vesting vir gelowige Christene wees.

7. Een sin wat sê waarom ons dit doen en dan
doen ons dit net. Doen dit. Ons weet mos dis die
regte ding.
8. Moenie net aanhou konsulteer nie. Letterlik:
Word een en kry klaar.
9. Heelwat lidmate oordeel dat die proses eintlik
lankal afgehandel moes gewees het en kan nie
verstaan waarom die kerk so sloer met die proses
nie.
10. Die integriteit van die kerk is op die spel.
Daarom gaan die eenheid van die kerk oor die
wese van die kerk.
11. Kerkhereniging is nodig.
12. Samewerking is genoeg.
13. Christus se kerk reg oor die wêreld heen is
één kerk. Maar ons moet in die praktyk ook al hoe
meer wórd wat ons is. In die praktyk werk dit egter
nie so afgerond en vanselfsprekend nie. Taal en
kultuur is faktore waarmee rekening gehou moet
word. Aanvaar dus dat dit nie alles seepglad en
maklik sal verloop nie.
14. Die eenheid van die kerk moet bedink word in
terme van die onsigbare kerk, die ware
uitverkorenes, en nie in terme van die sigbare
kerk nie. Die onsigbare kerk is in Christus een.
Die verskillende sigbare institute moet so bly.

22. Die groot klem by die Algemene Sinode te
Hartenbos, nl. dat besluite in die kerk nie berus op
’n demokratiese meerderheid nie, is ’n teken dat
dinge vorentoe van bo af gedoen gaan word.
23. Vrees dat kerkhereniging soveel tyd in beslag
neem dat ander Koninkrykswerk skade lei.
24. Daar is by sommige lidmate die vrees dat
kerkhereniging dalk net in naam sal gebeur en dat
daar op grondvlak eintlik niks gaan verander aan
die huidige situasie nie.
25. Ons blankes wil ’n plekkie van ons eie hê.
26. Ons het baie om van mekaar te leer. Hulle
(VGK en ander) is in baie opsigte op geestelike
terrein ver voor ons. Dis nie te sê hulle wag met
ope arms op ons om te verenig nie. Hulle voel ook
bedreig daaroor. Ons moet ophou om die hart van
die Vader seer te maak en een word om te leer
van mekaar, voordat die lewe om is.
27. Is hierdie nie maar net ’n soort “regstellende
aksie” in die NGK familie nie?
28. Dit sal sleg wees vir die dorp as ons steeds ’n
meerderwaardige houding m.b.t. hierdie goed
jeens hulle openbaar. Ons sal plaaslik in gesprek
moet tree met mekaar en saam praat oor die
proses van kerkhereniging.
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29. Kerkhereniging sal ’n wonderlike bydrae
lewer tot versoening in ons land.
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44. Is gedugte en deskundige taakspanne dalk
met ’n listigheid en geslepenheid besig om die
besluite in ’n bepaalde rigting te manipuleer?

30. Dit sal goed wees vir die beeld van die kerk
as Christene uit een mond praat.

45. Manipulasie tydens konferensies laat my
wonder watter rol die Heilige Gees nog speel in
die proses.

31. Geen probleme met kerkeenheid nie, mits dit
deur die regte motiewe gedryf word.

46. Ons gemeente was 10 jaar gelede meer
gereed vir eenheid as nou. gemeentelede wat
voorheen baie positief was, het nou neutraal
geword. Hulle het nie regtig beginselbesware nie,
maar kerkhereniging maak hulle nie juis
opgewonde nie. Dis nie meer prioriteit nie. Die
realiteit van regstellende aksie, die gevolge van
gemengde skole, veral in armer gebiede, het die
gesindheid begin swaai. Die transformasie en
integrasie het ’n verstommende verlaging in
standaarde in skole, publieke dienste en regering
meegebring. Die vrees bestaan dat kerklike
vergaderings en administrasie se standaarde ook
gaan daal.

32. Die geslotenheid van die NG Kerk oor die
algemeen vir mense van buite weerspieël alreeds
iets van ’n kultuur van eksklusiwiteit. Hierdie is ’n
onbewuste ondertoon van ons kerklike lewe.
Openheid ontbreek. Hierdie probleem moet
dringend deur gemeentes aangespreek word.
33. Oppas vir ’n teologiese begronding van kerkeenheid. Die foute van die verlede kan maklik
herhaal word.
34. Die persoon van dr Allan Boesak is
“ongelukkig nie geloofwaardig nie as gevolg van
sy uitsprake en handelinge en skuldigbevindings
in hofsake in die verlede”.

47. Bekommernis oor jonger predikante wat dink
hulle het geen aandeel in die historiese ontwikkeling van afsonderlike kerke nie en dus nie
eienaarskap wil aanvaar vir die proses nie.

35. Hoe gaan daar verhoed word dat die proses
net vir eie en of politieke gewin deur sekere
groepe of individue gekaap word?
36. Hoe gaan ons verhoed dat Belhar dalk in die
toekoms teen ons gebruik word soos wat daar
met BEE in die sakewêreld gedoen word? “Ek het
vir verandering in die land gestem, maar nou
ervaar ek dat dit teen my gebruik word.”

48. Kerklike eiendomme mag mos nie so ’n groot
dispuut wees nie. Dis mos alles God s’n.
49. Gaan kleinerwordende gemeentes die ekstra
finansiële las as gevolg van kerkhereniging kan
dra?

37. Min lidmate het probleme met lidmaatskap
oor en weer tussen die kerke. “Ons deure is oop
vir almal. Maar strukture se verandering maak ons
bang.”

50. ’n Predikant sê: Ek het die mandaat van my
kerkraad gevra om kerkhereniging heel onder aan
my prioriteitslys te plaas. My energie vir die
proses is klaar. Ons kan nie die oorpronklike
egskeiding herstel deur alles weer saam te gooi
nie. Onmoontlik. Onrealisties. Onlogies. Is een
naam en een kerkverband vir God so belangrik.
Nie in vandag se tyd nie. Die nood in ons land
skree ten hemele... en ons probeer die horlosie
terugdraai. Ons is te laat – die tyd is verby.

38. Baie verstaan nog nie die voor- en nadele
nie. Aanvaarding is nodig voor implementering.
Mens kry die gevoel die idee word rypgedruk.
39. Bekommernis dat kerkhereniging tot verdere
verlies aan lidmate kan lei
40. Ons kan baie by die AGS leer wat 10 jaar
gelede deur ’n soortgelyke proses is.

51. Wees eerlik met gemeentes en moenie dat
hierdie oefening maar net ’n bluf spel is nie.
Lidmate moet sien dat daar na hulle geluister is.

41. Wil die lidmate van die 4 kerke regtig herenig,
of is dit die oortuiging van die onderskeie
sinodes?

52. Die eenheidsproses kan en mag nooit die
kerk se eintlike profetiese taak oorskadu nie.

42. Is die persone wat die proses dryf polities
gemotiveerd?

53. Die proses het te vinnig geloop. Herhaling en
verduideliking is belangrik.

43. Wat is die eintlike dryfveer agter die dryf van
kerkhereniging?

54. Die proses draal te lank. Ons dink dat hierdie
proses te lank geneem het. Dis nou al 13 jaar na
apartheid.

-o0o-

GROETEBOODSKAP
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GROETEBOODSKAP VAN DR ALLAN BOESAK
AAN DIE SINODE VAN WES- EN SUID-KAAPLAND
19 OKTOBER 2007
Geagte Voorsitter, Broers en Susters
Ek groet u in die Naam van onse Here, Jesus
Christus, en namens u broers en susters in die
Verenigende Gereformeerde Kerk in die
streeksinode Kaapland. Ek ag dit ’n groot voorreg.
In 1982 was ek laas by ’n NG Kerksinode. Toe het
ek, as president van die Wêreldbond van
Gereformeerde Kerke, vergeefs gewag op ’n
verwelkoming, of ’n spreukbeurt. Willie Jonker en
ek het jare later daaroor gepraat: oor die
“waarom”, en die “wat toe” en die “hoe nou?”
Waar hy nou is, moet sy hart sing van blydskap.
Wat hier gebeur het kan aan geen mens
toegeskrywe word nie. Dit is die werk van die
Heilige Gees van God.
Dit is ’n nog groter voorreg om hier te mag wees,
by hierdie sinode waar daar sulke lewensveranderende en rigtinggewende besluite geneem
is. U het hier bymekaar gekom, nie met die
gedagte dat u hier vir die kerk ’n nuwe politiekkorrekte beleid moet uitstippel nie. U moes by
hierdie sinode met die verlede worstel, met ’n
geskiedenis wat miskien wel verswyg is, maar
nooit ontken kon word nie; wat versteek was,
maar nooit vergeet kon word nie. U het verstaan:
in die omgaan met hierdie geskiedenis is daar vir
vertoonvenster-politiek geen plek nie. U het
verstaan: dit is nie net ’n geskiedenis van feite nie,
dit is ten diepste ’n geskiedenis van mense, en
van God en die mense – die mense van ons kerk.
U is hier omdat u weet dat die kerk aan Jesus
Christus behoort, dat dit nie ons maaksel, ons
pakdier of die voertuig van ons private of
volksagendas is nie. Dat ons deur Jesus Christus
uitverkies is en dat ons geloof ’n gawe van God is.
Dat ons, ten spyte van ons sonde, deur God
geroep is en vir daardie roeping toegerus is met
gawes wat uniek is maar wat slegs tot hul volle
reg kom in die uitlewing binne die belewenis van
die gemeenskap van gelowiges.
U het verstaan en hierdie sinode het dit
ondubbelsinnig uitgespel: ons is die lede van die
liggaam van Christus, en ons hoort onlosmaaklik
bymekaar. Dit is ’n saamhoort wat nie rus op
afkoms of ras of sosiale status nie; ook nie op
gedeelde geskiedenis of belewenis of politieke
oortuiging nie; nie gebou op onderlinge
herkenbaarheid of simpatie nie, maar op die liefde
van, en die onontwykbare, onontkenbare
verbondenheid in Jesus Christus. Ons is nie die
kreature van ons geskiedenis nie; ons is kinders
van God. U besluite oor kerkhereniging spreek
van evangeliese oortuiging, geloofsmoed en die

verlange na versoening, en van die drang om iets
te laat sien van wat God deur ons kan doen, in
Suid Afrika en in die wêreld. Ek prys die Here vir
wat hier gebeur het. Ek staan vandag hier en ek
weet: julle en ons, ons is een.
Die herroeping van die besluit van 1857 is ’n
moment van onbeskryflike historiese en
teologiese waarde. Vir die NG Kerk sowel as vir
ons. En ek neem dit met dankbaarheid, sy het met
bewende hande, in ontvangs. Dit is ’n oomblik van
gedeelde waarheid, van gedeelde belydenis, van
gedeelde, maar onverdeelbare vreugde. Dit is die
begin van die herstel van ons eenheid, die
bevestiging van die onbreekbaarheid van die
gemeenskap van ons geloof. Dit is die
gesamentlike getuienis van die werking van die
krag van die Heilige Gees in die lewe van ons
kerke. Dit is die belydenis van wat ons weet, en
glo, en wil doen. Dit is die herstel en
herbevestiging van die onaantasbaarheid van die
sakramente, die verbondenheid aan Christus en
aan mekaar deur die Doop en die Nagmaal, sodat
ons saam met Johannes Calvyn bid dat die
sakrament so in ons harte gegraveer sal word dat
ons weet “dat Christus slegs een liggaam is,
waarvan Hy ons almal deelnemers maak, sodat
nie een van die broers (en susters) seergemaak,
verag, verwerp, misbruik of op enige manier ook
al deur ons aanstoot gegee kan word sonder dat
ons terselfdertyd Christus seermaak, verag,
verwerp, of misbruik deur die kwaad wat ons
doen... dat ons Christus nie lief kan hê sonder om
Hom in die broers en susters lief te hê nie... want
hulle is lede van ons liggaam...”
Hierdie besluit is die geheiligde hernuwing van die
memoria Christi. Van nou af sal die Nagmaal ons
nooit meer herinner aan die “swakheid van
sommige” nie, maar slegs aan die oneindige
genade van God in Jesus Christus en die krag
van daardie genade wat vir ons genoeg is, in ons
swakheid volbring word en tot volle reg kom,
sodat ons tot ons volle reg mag kom.
In 1982 het die WARC, en die NG Sendingkerk,
die NG Kerk van kettery aangekla. Hierdie besluit
is die finale herroeping en die onontkenbare
afskeid van die dwaling dat ons, teen die
erkenning van die waarheid van die Evangelie in,
kan voorgee dat ons beter weet en ’n weg kan
volg wat Christus ontken, en die waarheid van die
Evangelie met ’n onwaarheid van ons eie maaksel
vervang. Met hierdie besluit is daar geen rede
meer om die beskuldiging van dwaling ten opsigte
van die NG Kerk te bly handhaaf nie. Dit is verby.
150 jaar van gedienstigheid aan “swakheid” het in
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die lig van hierdie oomblik van geregtigheid geen
bestaansreg meer nie.
Die besluit van 1857 was die teken van die
eksklusiwiteit van menslike swakheid; die besluit
van 2007 is die teken van die inklusiwiteit van
God se omhelsing.
Dit is waar dat hierdie besluit die sinode van Wes
en Suid Kaapland aan die voorpunt van die kerk
stel, dat die res van die NG Kerk miskien nog nie
is waar u vandag staan nie. Wat u doen is ’n
waagstuk, ’n risiko. Maar dit is nie uit arrogansie
of beterweterigheid nie, dit is uit geloofsgehoorsaamheid. Hiermee getuig ons dat die kerk
nie geken sal word aan stem van die legioene nie,
maar aan die profetiese getrouheid van hulle wat
nederig, maar vrymoedig bely dat die liefde van
Christus ons dring. Ons verhef ons bo niemand
nie, maar hou mekaar se hande vas en bely saam
met Calvyn “dat ons staan, en staande gehou
word deur God alleen, dat ons naak en met leë
hande in sy genade invlug, geheel daarop vertrou,
diep daarin skuiling soek, en daarna alleen gryp
vir enige verdienste; dat in Jesus God se gesig in
volmaakte genade en teerheid op ons almal skyn,
selfs op die wat God se Naam vloek, God se
vertroue verraai, en ons doop tot skande maak”.
Hiermee bely ons saam:
Dit is nie waar dat ons aan ons verlede uitgelewer
is, gekniehalter deur ons geskiedenis, deur ons
misdade van gister gevange gehou word nie;
Dit is waar: dat God die kerk geroep het om sout
van die aarde en lig van die wêreld te wees; dat
die kerk salig genoem word omdat ons
vredemakers is; dat die kerk deur woord en daad
getuies is van die nuwe hemel en die nuwe aarde
waarop geregtigheid woon.
Dit is nie waar dat ons deur ons swakhede bepaal
word en dat ons gedurige slagoffers van die
gebrokenheid van die wêreld is nie.
Dit is waar: dat God deur God se
lewenskeppende Woord en Gees die magte van
sonde en dood oorwin het; dat God deur God se
lewensskeppende Woord en Gees God se volk in
staat stel om te leef in ’n nuwe gehoorsaamheid
wat ook in die wêreld nuwe moontlikhede kan
skep;
Dit is nie waar dat onversoendheid, geskeidenheid en vervreemding ons onontkombare
menslike lot is nie;

Dit is waar: dat God aan die kerk die boodskap
van versoening toevertrou het; dat die
versoeningswerk van Christus sigbaar word in die
kerk as geloofsgemeenskap van hulle wat met
God en onderling met mekaar versoen is;
Dit is nie waar dat ons menswees bepaal en
beperk word deur ’n geskiedenis van
rassevooroordeel, en rasbeheptheid, en ook maar
iets aan enige ander mensgemaakte identiteit
verskuldig is nie;
Dit is waar: dat ons skuldig is om onsself tot nut
en saligheid aan mekaar gewillig en met vreugde
te gee: één geloof, één roeping, één van siel en
één van sin, één God en Vader het, van één Gees
deurdrenk is, één brood neem en uit één beker
drink, met één doop gedoop is, één Naam bely,
aan één Heer gehoorsaam is, vir één saak
beywer, en één hoop met mekaar deel;
Dit is nie waar dat die eenheid van die kerk ’n
lugspieëling, ’n versoeking tot grootheidswaan of
’n onbereikbare ideaal is nie;
Dit is waar: dat in Christus die middelmuur van
skeiding afgebreek is, dat die eenheid van die
kerk van Jesus Christus gawe en opdrag is, dat
dit ’n samebindende krag is deur die werking van
Gods Gees, ’n werklikheid wat nagejaag moet
word; dat Christus ons hiermee so vertrou dat die
wêreld mag glo;
Dit is nie waar dat onder ons vyandskap, haat,
wantroue, sinisme en ongeloof die laaste sê moet
hê nie;
Dit is waar: dat God deur God se lewensskeppende Woord en Gees die magte van
onversoendheid en haat, bitterheid en vyandskap
oorwin het, en dat óns daarom meer as
oorwinnaars is deur Jesus Christus en sy krag.
Dit is nie waar dat die magte van die wêreld, ons
vrese en ons sonde die laaste woord het nie.
Dit is waar: Jesus is die Here!
God seën u werk, u lewe en die toekoms van ons
kerk.
Allan Boesak
Moderator, Sinode Kaapland, VGK
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MOSIES, BESKRYWINGSPUNTE EN AMENDEMENTE
1. AMENDEMENT 1 – D1, §10: 4.2.1
’n Nuwe Sinodale kommissie vir VBO word
gevorm wat ten nouste met die Kuratorium en
Communitas saamwerk en waarvan die samestelling hierdie samewerking reflekteer.
VOORSTELLER: Hannes Koornhof
SEKONDANT: Coenie Burger
[Goedgekeur. Word deel van Besluit 35. Sien
H25, §4.2.2]

2. AMENDEMENT 2 – D1, §10: 4.3.5
Laatstuk van Moderamen - 4.3.5
Voeg in voor “Leraars . . .” : Die leraars se VBO
beplanning word in oorleg met die kerkraad
gedoen. Leraars . . . . (soos tans in aanbeveling)
Om soos volg te lees:
Die leraars se VBO
beplanning word in oorleg met die kerkraad
gedoen. Leraars doen na elke kursus aan die
kerkraad/kommissie/bediening verslag van die
kursus en van die moontlike benutting daarvan in
die gemeentebediening.
VOORSTELLER: Hannes Koornhof
SEKONDANT: Coenie Burger
[Goedgekeur. Word deel van Besluit 35. Sien
H25, §4.2.4]

3. AMENDEMENT 3 – D1, §10
Dat die aanbevelings van die Moderamen subparagrawe 1, 2 en 3 nie deur die Sinode aanvaar
word nie en dit vervang word met die volgende:
1. Dat die Sinode bevestig dat die besluit van
1857 ten opsigte van afsonderlike byeenkomste
reeds voldoende deur besluite van die Algemene
Sinode en die Sinode van die Wes- en SuidKaapland herroep is, maar nogtans weer eens sy
instemming daarmee betuig.
2. Dat die 1857-besluit in eietydse konteks gesien
moet word. Voorts, dat daar nou, ná 150 jaar,
met die luukse van terugskouing en na die
natuurlike historiese veranderinge van die lewensen wêreldbeskouing van alle mense op aarde,
gewaak moet word teen die lukrake en doellose
veroordeling van ons gelowige voorvaders en
voormoeders wat deel aan hierdie besluit gehad
het.
3. Dat die Sinode weer eens beklemtoon dat die
Nederduitse Gereformeerde Kerk se lidmaatskap
en deure reeds baie jare lank oop is vir alle
gelowiges.
4. Dat daar in onderhandelinge oor kerkeenheid
gewaak moet word dat groeperinge binne die kerk
nie so ’n moontlike eenheid stoomroller of
doelbewus as onafwendbaar in amptelike
publikasies en geskrifte van die Kerk aan gewone
lidmate voorhou, alvorens gemeentes en sinodes
die geleentheid gebied is om daaroor te stem nie.

5. Dat die moontlikheid van gesamentlike/verenigde sinodes en ringe deur die Moderamen
bepleit, nie oorweeg moet word nie omdat sulke
optrede die gevaar inhou dat dit kan indruis teen
die gees en letter van ons gereformeerde leer en
die Kerkorde, naamlik dat een kerklike
liggaam/persoon nie oor ’n ander mag heers nie,
veral gesien in die lig daarvan dat gemeentes en
gewone lidmate nog geensins die geleentheid
gebied is om finaal oor moontlike kerkeenheid te
stem nie.
VOORSTELLER: Gibo Gerber
SEKONDANT: Ansie Gerber
[Nie goedgekeur nie.
Sien H24, §2.3.4.3]

Sien H21, §2.2.4.6 en

4. MOSIE 4 – T1, §4 en A9, §3.1
Kommunikasie - 3.1
Ons nuwe Grondwet: Tweede Wegbreeksessie
1. Die groep het met groot waardering kennis
geneem van die belangrike werk wat deur die
Parlementêre Lessenaar gedoen word en onder
die indruk gekom van die belangrike rol van die
Parlementêre Lessenaar binne die huidige
konstitusionele bestel in Suid-Afrika.
2. Die Sinode word versoek om hierdie funksie
binne die kerklike struktuur uit te bou en verder te
ontwikkel deur:
2.1 die Sentrum vir Kommunikasie te versoek om
inligting oor die Grondwet en nuwe Konsepwetgewing op deurlopende wyse in die
kerklike publikasies aan lidmate van die kerk te
verskaf.
2.2 korrekte inligting oor nuwe wetgewing en hofuitsprake wat dikwels verwarrend in die media
gerapporteer word, te verskaf.
3. Die Sinode versoek die Algemene Sinode van
die NG Kerk om die Parlementêre Lessenaar uit
te brei om strategie te oorweeg om die pos te
bemark en befondsing daarvoor te werf.
VOORSTELLER: Reenen Barry
SEKONDANTE: Willem Fourie, Eddie Orsmond
[Goedgekeur. Sien H26, §5.4, Besluit 36]

5. BESKRYWINGSPUNT 5 – D1, §2
Voorstelle van die Moderatuur aan die Sinode oor
die proses van kerkhereniging en die
gemeentelike konsultasieproses hieroor.
1. Die Sinode bedank alle kerkrade wat deelgeneem het aan die konsultasieproses oor kerkhereniging en gee die versekering dat die
volledige terugvoering, soos ooreengekom, aan
die Algemene Sinode deurgegee word teen 1
Desember 2007.
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2. Die Sinode neem met erns kennis van die
inhoud van die terugvoering uit gemeentes oor die
kerkherenigingsproses.
3. Die Sinode neem kennis van die wye variasie
van standpunte oor feitlik al die sake wat
kerkhereniging betref. Deel hiervan het duidelik te
doen met vrese en onsekerhede by lidmate oor
wat kerkhereniging vir hulle en hul gemeentes
inhou. Dit is ook duidelik dat daar by sommige
lidmate wantroue is ten opsigte van die wyse
waarop die proses hanteer word. Die Sinode
neem ook kennis van die feit dat lidmate se
bekommernis oor die breë landsomstandighede
waarskynlik meespreek in hoe gedink word oor
kerkhereniging.
4. Die Sinode versoek die Moderamen om op
sensitiewe wyse die inhoud van die terugvoering
deeglik in ag te neem in die toekomstige hantering
van die saak. Daar behoort erns gemaak te word
met gemeentes se behoefte om deurlopend oor
hierdie saak gesprek te voer. Die Sinode vra ook
dat ŉ stuk voorberei word wat die Skrifgetuienis
en –beginsels rondom kerkeenheid duidelik
uitspel en dat die stuk in ŉ bevatlike formaat
(miskien ŉ Bybelstudie?) beskikbaar gestel word
vir gemeentes.
5. Die Sinode vereenselwig hom met vorige
besluite wat deur die Sinode van Wes-en SuidKaap en die Algemene Sinode oor kerkhereniging
geneem het. Die Sinode van Wes- en Suid-Kaap
het in 2003 die volgende besluit geneem: Die
Sinode bevestig sy verbintenis aan die
kerkherenigingsproses met die VGK en al die
ander kerke van die NG Familie asook sy
dringende wens dat hierdie hereniging so spoedig
as moontlik sal plaasvind (Handelinge 2003/H24).
6. Die Sinode is dankbaar dat die herenigingsproses tussen die vier kerke op algemene sinodale vlak weer hervat is.
7. Die Sinode spreek die hoop uit dat daar in die
herenigingsproses ruimte gemaak sal word vir die
insluiting van die Belydenis van Belhar as deel
van die belydenisgrondslag van ’n herenigde kerk,
terwyl daar tegelykertyd ruimte geskep word vir
lidmate wat Belhar nie as belydenis kan aanvaar
nie (ooreenkomstig die voorstelle van die
Algemene Sinode 2004).
8. Terwyl ons saam met die Algemene Sinodes
van die vier kerke van die Familie nog soek na die
beste begaanbare weg vir die uiteindelike
hereniging van ons kerke, wil ons as NG Kerk in
Wes- en Suid-Kaapland die Sinodes van die VGK
van Kaapland en die NG Kerk in Oos-Kaap asook
die gemeentes van die RCA en NGKA in ons
streek versoek dat ons so gou as moontlik begin
om in ons streke ons pad saam te loop.
9. Die Sinode beveel daarom aan dat gesoek
word na sinvolle maniere waarop ons saam op
pad kan wees op gemeente-, rings-, sowel as
sinodale-vlak.
9.1 Die Sinode moedig gemeentes aan om op
plaaslike gemeentevlak geleenthede te skep waar
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ons lidmate mekaar beter kan leer ken, saam kan
praat oor die Woord en oor ons geloof, waar ons
ons verhale met mekaar kan deel en waar ons
kan begin om projekte ten behoewe van ons
gemeenskappe saam aan te pak. Ons vra
Communitas – wat reeds ŉ gesamentlike diens
van ons twee kerke is – om materiaal voor te
berei om gemeentes te help met sulke gesprekke
en ontmoetings.
9.2 Ons is bemoedig deur die aantal ringe wat
reeds as verenigende ringe funksioneer, toenemend saam vergader en saam hul werk doen.
Ons vra die Moderamen en Sinodale Kommissie
om hierdie prosesse konstruktief te help begelei.
As dit nodig is, moet verskuiwings aan ringsgrense aangebring word om dit moontlik te maak.
9.3 Die Sinode versoek ook dat sinodale werksaamhede nader aan mekaar gebring sal word.
Ons is bemoedig deur die aantal sinodale kommissies wat reeds as verenigde kommissies funksioneer
(bv
Getuienis,
Barmhartigheid,
Gemeentebediening, Kuratorium, GOKS). Ons wil
die ander aanmoedig om dit ook te doen.
9.4 Die Sinode besluit dat die moontlikheid van
verenigde Sinodes in terme van Regl 6 deur die
Moderamens en Sinodale Kommissies van die
Sinodes in ons streek ondersoek sal word.
Eenheid en die herenigingsproses sal die beste
gedien word as dit tegelyk “van onder af” [verhoudinge] sowel as “van bo af” [eenheidstrukture]
groei.
10. Dit is vir die Sinode duidelik dat diepgaande
verskille oor die posisie van die Belharbelydenis in
’n herenigde kerk waarskynlik die grootste enkele
faktor is wat die herenigingsproses terughou. Ook
in ons eie kerk is die menings diep verdeel.
Terwyl daar mense in die NG Kerk is wat Belhar
graag as ŉ volle belydenis wil onderskryf, is daar
ook mense wat – om verskillende redes – sterk
voorbehoude oor Belhar het.
Dit sal na ons oortuiging ’n tragiese fout wees as
die hele herenigingsproses stol omdat ons nie – in
terme van ons bestaande kerkordes - ’n reëling
kon vind waarop Belhar bevredigend hanteer kan
word in die herenigde kerk nie.
Die Sinode oordeel dat ons in die hele proses van
kerkhereniging dalk nie genoeg rekening hou met
die eie dinamiek en eise van kerkverenigingsprosesse nie. Dit word vir ons duidelik dat sulke
prosesse
soms
buitengewone,
inklusiewe
maatreëls vra waardeur ons ruimte maak vir
mekaar sodat ons mettertyd nader na mekaar kan
groei.
Ons wil daarom vra dat ’n ad hoc-kom-missie
saamgestel word om ’n studie te maak van
kerkverenigingsprosesse elders. Daar moet
spesifiek ook gekyk word na die manier waarop
belydenisskrifte en belydenisbinding in die
prosesse hanteer is – met die hoop dat ons ’n
weg mag vind wat in ons eie situasie kan werk.
VOORSTELLER: Hannes Koornhof
SEKONDANT: Coenie Burger
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[Geamendeerde weergawe goedgekeur. Sien
H20, §2.2.4.1, Besluit 32]

VOORSTELLER: Freek Swanepoel
SEKONDANT: Helgaard Raubenheimer

6. AMENDEMENT 6

[Word geïnkorporeer in Besluit 33. Sien H24,
§2.3.4.4]

SKLAS – 7.1.4
Vervang punt 1: ‘Aanvaar dat kommer oor en die
bewaring van die natuur die roeping ook van
christene is en dat dit ook op die agenda van
gemeentes moet wees.’
VOORSTELLER: Marius Coetzee
SEKONDANT: Callie van Wyk
[Geamendeerde weergawe goedgekeur. Sien
H12, §4.3.4, Besluit 10]

7. MOSIE 7 – A11, §8.3
Die Sinode besluit dat die besluit van die
Algemene Sinode rakende homoseksualiteit net
op een manier verstaan kan word en dit is dat
homoseksualiteit nog steeds ’n sonde is.
VOORSTELLER: Johan Louw
SEKONDANT: Jacobus van der Westhuizen
[Mosie nie ontvanklik nie. Sien H26, §5.7.1]

8. AMENDEMENT 8 – A11, §7.3
Vervang 7.3.6 met: Die Sinode beveel aan dat
die verslag: “Kerkeenheid – wat sê die Bybel”
terugverwys word na SKLAS vir verdere
besinning.
VOORSTELLER: Marius Coetzee
SEKONDANT: Barry Gerber
[Laat vaar ten gunste van Besluit 31.
H18, §2.1.2]

Sien

9. AMENDEMENT 9 – D1, Bylaag 2a,
§5
Aanbeveling 3
Die Sinode herbevestig die eerste deel van
bogenoemde besluit, omdat dit die Skrifwaarheid
oor die eenheid van die kerk onomwonde stel.
Aanbeveling 4

10. MOSIE 10 – D1, §6
In die lig daarvan dat ’n voorstel op die tafel
geplaas is dat die verkiesing van die Moderatuur
uitgestel word (Stilbaai), stel ons voor:
Dat ’n eerste ronde stemming soos gewoonlik
plaasvind, om vas te stel watter vyf kandidate die
meerderheid stemme op hulle verenig het.
Dat hierdie vyf kandidate daarna ŉ geleentheid
van een minuut elk gegun sal word om ŉ kort
mededeling te doen oor hul visie vir die posisie
waarvoor hulle genomineer is.
VOORSTELLER: Guillaume Smit
SEKONDANT: Neels Theron
[Mosie nie aanvaar nie. Sien H26, §5.10.2]

11. MOSIE 11 – A9, §3.1
Die Sinode bedank die Parlementêre Lessenaar
vir standpuntinname in die media met dit
waarmee die NG Kerk haarself vereenselwig. Dit
dra ŉ opbouende beeld uit van die NG Kerk in ŉ
tyd waarin dit só nodig is.
VOORSTELLER: Marianne Joubert
SEKONDANT: Dirkie van Heerden
[Goedgekeur. H26, §5.11, Besluit 39]

12. AMENDEMENT 12 – D1, Bylaag 2a,
§5
5. Die Sinode moedig gemeentes aan om die
versoening en hoop sigbaar te maak deur sover
moontlik met die gemeentes van die VGK, RCA
en NGKA te verenig. Die Sinode vertrou dat die
Here ons op hierdie weg mag seën om heling vir
die wonde te bring en ŉ helder lig vir die nasies te
laat skyn.
VOORSTELLER: Danie Nel
SEKONDANT: Robert Nicholas

Die Sinode herbevestig/onderskryf nie die tweede
deel van die bogenoemde besluit nie, omdat dit
teenstrydig met die Skrifwaarheid oor die eenheid
van die kerk is en tot groot verskeuring van die
eenheid van die NG Kerk en die VGKSA gelei het.

[Verval ten gunste van Besluit 33. H24,
§2.3.4.6]

Nuwe Aanbeveling 5

Die Sinode besluit om nie die Kaapse Kerk se
besluit van 1857 te herroep nie.
VOORSTELLER: Kallie le Roux
SEKONDANT: Frans Botes

Die Sinode betreur hierdie tweede deel van die
besluit en vra alle lidmate van die NGK en die
VGKSA wat geestelik hieronder gely het, om
verskoning.
Die Moderatuur word gevra om hierdie besluite op
’n geleë tyd persoonlik aan die VGKSA oor te dra
en te laat oordra.

13. AMENDEMENT 13 – D1, Bylaag 2a,
§5

[Die Amendement is deur die voorsteller teruggetrek. Sien H24, §2.3.4.5]
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14. MOSIE 14
Moderamen – 7
Die Sinode spreek die hoop uit dat daar in die
herenigingsproses kennis geneem sal word van
die feit dat die Belydenis van Belhar blykbaar
regdeur die land vir die meerderheid van NG Kerk
- lidmate nie as belydenisskrif aanvaarbaar is nie.
Daarom moet ruimte gemaak word vir die
begeleiding van lidmate wat dit wel as belydenis
aanvaar wil hê.
VOORSTELLER: Kallie le Roux
SEKONDANT: Frans Botes
[Amendement is teruggetrek. Sien H26, §5.14]

15. MOSIE – 2010 INVLOEI
KGA - Aanbeveling
Die Sinode moedig gemeentes aan om
missiologies voor te berei vir 2010 se verwagte
invloei van mense in ons streek. Die Sinode
versoek die KGA om riglyne op te stel en projekte
te inisieer.
VOORSTELLER: Willie Gouws
SEKONDANT: André Britz
[Goedgekeur. Besluit 40, H26, §5.15]

16. BESKRYWINGSPUNT 16 –
DOODSTRAF
SKLAS – 7.2.7 Beskrywingspunt Nieuwoudtville
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:
1. die staat te nader oor die herinstelling van die
doodstraf, na aanleiding van die studiestuk van
die Algemene Sinode 1986 met betrekking tot die
Skrifgronde aangaande die doodstraf en die
daaruit voortvloeiende aannames. Sien Notule,
Algemene Sinode 1986 Doodstraf: Aanbevelings
(en motivering vir die voorstel). Punte 4.14.6.1 tot
4.14.6.6 ‘Die Sinode handhaaf op Skrifgronde’.
2. die samewerking van die ander kerke in SuidAfrika, asook die SARK, hierin te soek.
VOORSTELLERS: Daniel Esterhuyse
SEKONDANT: Nico van der Merwe (namens NG
Kerkraad Nieuwoudtville)
[Beskrywingspunt nie aanvaar nie. H57, §8.2.4]

17. BESKRYWINGSPUNT 17 –
MAATSKAPLIKE WERKERS
Die Sinode het bewus geword van die kritieke
situasie van die maatskaplike werkers en ander
werkers binne die welsynsektor, veral met
betrekking tot
(a) die Retensiebeleid/strategie van die Staat ten
opsigte van maatskaplike werkers en die
implikasies wat dit inhou vir die kerk se
maatskaplike
diensorganisasie,
BADISA,
gemeentelike maatskaplikediensprogrammme en
ander nie-regeringsorganisasies (NRO’s) en
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(b) die dispariteit in salaris van veral die
maatskaplike werkers van die Staat teenoor dié
van die nie-regeringsorganisasies, wat ’n
negatiewe impak het op die dienslewering en
vakatures laat wat moeilik gevul word.
1. Die Sinode besluit om die aangeleentheid te
verwys na die SKDB/BADISA en die kantoor van
die Parlementêre Lessenaar om ’n strategie te
beplan om te verseker dat die dringendheid van
hierdie aangeleentheid onder die aandag van die
Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en
ander regeringsdepartemente gebring word.
2. Die Sinode besluit om, in die lig van bogenoemde, die moontlikheid van finansiële ondersteuning aan maatskaplike werkers te verwys na
die SFK.
VOORSTELLER: Kallie le Roux
SEKONDANT: Dawid J Rossouw
[Goedgekeur. H40, §2.10, Besluit 58]

18. BESKRYWINGSPUNT 18 –
KINDERTOELAES
Die Sinode besluit om die kwessie van toelaes
wat ontvang word (bv. Kindertoelaes) en die
uitwerking wat dit mag hê op die werketiek en
menswaardigheid van die ontvangers, te verwys
na die SKLAS en SKDB/BADISA om ’n studie
hieromtrent te doen en voorstelle in hierdie
verband te maak.
VOORSTELLER: Kallie le Roux
SEKONDANT: David J Rossouw
[Goedgekeur. H40, §2.11, Besluit 59]

19. BESKRYWINGSPUNT 19 – TIK
Die Sinode betreur die invloed van dwelms (veral
“Tik” onder jongmense) en drankmisbruik, as gevolg van die vryelike beskikbaarheid daarvan (byvoorbeeld in smokkelhuise, wettig of onwettig), op
ons gemeenskappe en besluit om:
1. die SKDB/BADISA te versoek om, aan die
hand van die Model van Dienslewering (BADISA),
’n strategie te ontwikkel om te verseker dat hierdie
problematiek meer effektief teengewerk word;
2. aan die hand van hierdie strategie gemeentes
te begelei om op plaaslike vlak saam met
maatskaplikediens-programme, die polisie en
ander forums die probleem teen te werk.
VOORSTELLER: Kallie le Roux
SEKONDANT: Dawid J Rossouw
[Goedgekeur. H40, §2.12, Besluit 60]

20. AMENDEMENT 20 – T1, §5
Die Sinode betuig groot respek vir die waarde wat
die VGK aan die Belhar Belydenis heg. Die
Sinode versoek die moderature van die NG Kerk,
NGKA, RCA en VGK om punt 6 van die voorstel
oor die konfessionele grondslag te skrap en hulle
te verbind tot ’n assosiasie model vir kerk-
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hereniging in die hoop dat ander kerke met ’n
gereformeerde belydenis aan die proses van kerkvereniging sal meewerk.
VOORSTELLER: Rossouw Badenhorst
SEKONDANT: Floors Meyer en Japie Beyers
(Namens die Ringskommissie van die Ring van
George)
[Teruggetrek ten gunste van Besluit 32, H22,
§2.2.4.10]:
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bied, om op so ’n wyse die verkiesing van
ampsdraers vir die Sinode meer sinvol te maak.
VOORSTELLER: Jannie Hougaard
SEKONDANT: Derick Lambrecht
[Mosie teruggetrek. H26, §5.10.1]

26. AMENDEMENT 26 –
KERKHERENIGING (T1, § 5)

Daarom besluit hierdie Sinode, wat as die NG
Kerk in SA nog die naam dra van die Sinode wat
destyds die besluit geneem het, om die besluit
van 6 November 1857 as simboliese gebaar te
herroep.
VOORSTELLER: Hannes Koornhof
SEKONDANT: Koosie Delport

Wysig Punt 3 (T1, § 5) soos volg: “Die Sinode
neem kennis van die wye variasie van standpunte
oor feitlik al die sake wat kerkhereniging betref:
van oortuigde ondersteuning enersyds tot sterk
teenkanting andersyds.
Laasgenoemde het
duidelik te doen met vrese en onsekerhede by
lidmate oor wat kerkhereniging vir hulle en hul
gemeentes inhou.” Die res bly so.
VOORSTELLER: Gerrit Boonstra
SEKONDANT: Bertus van der Westhuyzen

[Goedgekeur. Ingevoeg as Punt 6 van Besluit
33, H24, §2.3.4.8 ]

[Laat vaar ten gunste van Besluit 32 se
gewysigde Punt 3. H21, §2.2.4.3]

22. AMENDEMENT 22 –
KERKHERENIGING (T1, § 5)

27. AMENDEMENT 27 –
KERKHERENIGING (T1, § 5)

Ons neem ook kennis dat daar ’n beduidende
aantal lidmate is wat baie positief is oor
Kerkhereniging en nie kan wag dat die kerke weer
een word nie.
VOORSTELLER: André le Roux
SEKONDANT: Albertus van der Westhuizen

Die Sinode is jammer daaroor dat lidmate voel dat
hulle nie behoorlik geken is in en saamgeneem is
op die pad van kerkhereniging nie. Die Sinode
erken dat sy kommunikasie met lidmate in
gemeentes in sekere opsigte gebrekkig was. Die
Sinode onderneem om gemeentes te help om
misverstande uit die weg te ruim en die vertrouensverhouding te herstel.
VOORSTELLER: Petrus Carstens
SEKONDANT: Frederick Marais

21 AMENDEMENT 21 – 1857 (T1, §18)

[Goedgekeur dat dit by Punt 3 van Besluit 32
bygevoeg word. H21, §2.2.4.2]

23. AMENDEMENT 23 –
KERKHERENIGING (T1, § 5)
Amendement 23 was die aanbeveling van TKAS.
Sien H80, §18.

24. AMENDEMENT 24 – KOLLEKTES
Die Sinode versoek die SFK om verder te besin
oor die indeling van Sinodale- en Spesiale
Kollektes. Die SFK word versoek om deeglik
oorleg te pleeg met alle betrokkenes, veral met
betrekking tot geskiedkundige ooreenkomste, en
aan die Moderamen verslag te doen voor
implementering. Vir die jaar 2008 word die
reëlings, soos deur die SFK met die gemeentes
gekommunikeer, gehandhaaf.
VOORSTELLER: Callie Visagie
SEKONDANT: Marius le Roux
[Goedgekeur. H41, §5.5.2, Besluit 65]

25. MOSIE 25 – VERKIESING VAN
MODERATUUR
Die
Sinode
benut
tydens
toekomstige
vergaderings die ruimte wat Regl 17 punt 7.3.4

[Goedgekeur. Ingevoeg as Punt 4 van Besluit
32. H21, §2.2.4.4]:

28. AMENDEMENT 28 –
KERKHERENIGING (T1, § 5)
Die Sinode vereenselwig hom met en bevestig
weer eens by herhaling vorige besluite wat deur
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die
Algemene Sinode oor kerkhereniging geneem is.
VOORSTELLER: Gerrit Boonstra
SEKONDANT: Bertus van der Westhuyzen
[Goedgekeur. Ingevoeg as Punt 6 van Besluit
32. H21, §2.2.4.5]:

29. AMENDEMENT 29 –
KERKHERENIGING (T1, § 5)
Wysig paragraaf 9.4 (T1, § 5) soos volg: Die
Sinode besluit dat die moontlikheid van verenigende Sinodes in terme van Regl 6 deur die
Moderamens en Sinodale Kommissies van die
Sinodes in ons streek ondersoek sal word. Die res
bly so.
VOORSTELLER: Gerrit Boonstra
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SEKONDANT: Bertus van der Westhuyzen
[Goedgekeur. Ingevoeg as Punt 9.4 van Besluit
32. H22, §2.2.4.7]:

30. AMENDEMENT 30 –
KERKHERENIGING (T1, § 5)
Die Sinode oordeel dat professionele kommunikasie-hulp verkry moet word om die eenheidsproses prakties te ondersteun deur advies ten
opsigte van kommunikasiemateriaal en vaartbelyning van die proses.
VOORSTELLER: Gerrit Boonstra
SEKONDANT: Bertus van der Westhuyzen
[Goedgekeur. Ingevoeg as Punt 4 van Besluit
32. H22, §2.2.4.8]:

31. AMENDEMENT 31 – DOODSTRAF
(T1, § 16)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ’n
nuwe Skrifstudie te doen na die instelling van die
doodstraf. Daarna ook die regering hieroor te
nader, in samewerking met ander kerke in SuidAfrika asook die SARK.
VOORSTELLER: Daniel Esterhuyse
SEKONDANT: Nico van der Merwe
[Teruggetrek. H27, §5.16.2]

32. AMENDEMENT 32 –
KERKHERENIGING
Voeg die volgende by net voor die laaste sin (T1,
§ 5: 3):
Die kerk se leierskap bely hulle gebrokenheid en
vra verskoning waar hulle optredes in die bevordering van kerkeenheid deur medegelowiges ervaar is as liefdeloos en dat hulle misken is.
[Laat vaar ten gunste van Amendement 26,
H22, §2.2.4.9]

33. AMENDEMENT 33 – KOLLEKTES
VIR DOWES
Die Sinode besluit om die kollektes vir “Instituut vir
Dowes” en “Bediening aan die Dowes” as
Sinodale Kollektes te behou.
VOORSTELLER: Johan Rossouw
SEKONDANT: Schalk Viljoen
[Goedgekeur. H41, §5.5.3, Besluit 66]

34 AMENDEMENT 34 – BURGERLIKE
VERBINTENISSE (B1)
Stilbaai reaksie op eerste voorleggingsaanbeveling van die Tydelike Kommissie tydens
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland:
1. INLEIDEND
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Stilbaai se Amendement op die sinodale
aanbeveling, punt 17, beskrywingspunt.
Die kernsaak rakende die beskrywingspunt is die
wyse waarop die Skrifhantering aan die een kant
en persoonlike uitsprake van kerkleiers aan die
ander kant tot verwarring lei. Skuld word in die
proses nie aanvaar nie, terwyl gemeentes met die
implikasies sukkel. Wat nie hanteer word in die
aanbeveling van die Tydelike Kommissie nie, is
die Bybelse perspektief waarmee senior leiers
opinies handhaaf en uitlatings maak. Die wese
van die beskrywingspunt is net dit: Uit watter hoek
hanteer ons die Skrif om onsself te verwoord as
kerk teenoor staat en die sake rakende die
grondwet, byvoorbeeld?
• Jesus se geboorte en opstanding
• Die huwelik tussen een man en een vrou
• Aborsie
• Algemene etiek
• Bevryding
2. IMPLIKASIE
Die Sinode stuur die verteenwoordigers van
Stilbaai terug met die afwys van die aanbeveling.
Dit beteken dat die perspektiewe en sentiment
van Stilbaai NG Kerk volgens die Moderatuur nie
in lyn is met dit wat die Sinode in glo nie. Dit bring
ons by die punt waar ons moet vra: Kan ons deel
van die vergadering bly? Is daar ook ander
gemeentes wat dieselfde voel oor die saak wat
saam met ons kan opstaan oor die kwessie van
skrifgesag, etiek en ons rol teenoor die staat?
VOORSTELLER: Jan Heenop
SEKONDANT: Willie Gouws
[Nie Ontvanklik nie. H27, §5.17]

35. AMENDEMENT 35 – DOODSTRAF
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die
verslag oor Doodstraf en aanbevelings (soos dit
deur die Algemene Sinode van 1986 aanvaar is)
tot uitvoering te bring, deur die regering oor die
standpunt van die kerk oor doodstraf in te lig.- in
samewerking met ander kerke in SA.
VOORSTELLER: Daniel Esterhuyse
SEKONDANT: Nico van der Merwe
[Laat vaar ten gunste van Besluit 98. H57,
§8.2.6]

36. MOSIE 36 – SPRINKBOKKE
Die Sinode dra dit aan die Suid Afrikaanse
Rugbyspan oor: “Ons bid vir julle, doen julle net
die res!”
VOORSTELLER: Andre le Roux
SEKONDANT: Fourie Rossouw
[Goedgekeur, met akklamasie. Besluit 102,
H58, §9.3]
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37. MOSIE 37 – BELY
1. Ons het as Sinode elke dag in 2 Korintiërs 4:7
gelees dat ons maar kleipotte is wat maklik breek.
Dit is ook hoe die NG Kerk is. Ons bely teenoor
ons lidmate dat ons teologiese foute gemaak het
met die regverdiging van die beleid van apartheid
en ook die oortuiging dat aparte sinodes/kerke op
’n rassegrondslag gevorm word.
2. Noudat ons in die proses van kerkhereniging
is, is dit vir ons belangrik om te sê dat ons jammer
is vir die verwarring, onsekerheid en wantroue wat
dit by lidmate veroorsaak het.
3. Die Sinode wil graag in nederigheid hande vat
met al sy lidmate en vra dat ons biddend in die lig
van God se Woord die pad onder Sy leiding
verder sal loop.
VOORSTELLER: Petrus Carstens
SEKONDANT: Philip Janse van Rensburg
[Laat vaar ten gunste van Besluit 100. H58,
§9.4]

38. BESKRYWINGSPUNT 38
Ons het tydens die afgelope sitting weer agtergekom dat die kerk se veranderde standpunte oor
sake soos apartheid, rasse-sake en afsonderlike
kerke vir baie van ons lidmate verwarrend is.
Daar is lidmate wat voel dat die kerk hulle mislei
het deur byvoorbeeld die apartheidsbeleid Bybels
te probeer begrond.
Ons het ook meermale mense hoor sê dat die NG
Kerk, by die ander verskonings wat reeds gevra
is, aan sy eie lidmate ’n verskoning hieroor
verskuldig is.
Die Sinode het begrip vir die versoek, en wil
hierdie saak met groot wysheid en sensitiwiteit
hanteer.

MOSIES EN AMENDEMENTE

Ons vra die Moderamen om in gesprek met lidmate te soek na ’n sinvolle wyse waarop dit
gedoen sal kan word.
VOORSTELLER: Coenie Burger
SEKONDANT: Frederick Marais
[Goedgekeur. Besluit 100, H57, §9.1]

39. AMENDEMENT 39 – BEDIENING
VAN BEVRYDING (T4.1: 2)
Wysig die paragraaf na “Dit lui soos volg” met die
volgende: “Die Sinode gee opdrag dat die
studiegroep oor die bediening van bevryding wel
die volgende riglyne sal aanvaar in hulle nadenke
oor die bediening van bevryding:”
VOORSTELLER: Willie Gouws
SEKONDANT: Jan Heenop
[Nie aanvaar nie. H57, §8.3.1]

40. BESKRYWINGSPUNT 40
Die Sinode bevestig sy vertroue in die integriteit
van die huidige, sowel as die vorige, Moderamen.
Die Sinode besef dat hulle, soos ons almal, breekbare kleipotte is.
Die Sinode verbind hom daartoe om vir die
Moderamen te bid, sodat hulle die beeld van
Christus al meer sal uitstraal.
Die Sinode se gemeenteleiers onderneem om
hulle te ondersteun en oop kommunikasiekanale
te wees.
VOORSTELLER: Robert Knobel
SEKONDANT: Johan Smit
[Goedgekeur. Besluit 101, H58, §9.2]
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Besluite is in drie hoofgroepe verdeel: Vir aandag van Kerkrade (gemeentes); Moderatuur en Kommissies.
’n Vierde afdeling noem net die nommers van besluite wat reeds afgehandel is.

1. VIR AANDAG: KERKRADE
1.1 Argief
1.1.1 Kursus vir Kerkkantoorpersoneel –
Besluit 82, H55:
Die Sinode vestig gemeentes se aandag op die
dienste van ABID en moedig gemeentes aan om
gebruik te maak van die Direkteur-Argivaris se
aanbod om ’n kursus vir kerkkantoorpersoneel
aan te bied, kerkkantore te besoek en hulle behulpsaam te wees met die selekteer van vernietigbare stukke; dít wat bewaar moet word; en
die opstel van die inventaris om uitvoering te gee
aan die Wet op Bevordering van Toegang tot
Inligting.
1.1.2 Argief- en Inligtingswetgewing – Besluit
88, H55:
Die Sinode versoek sinodale kommissies, ringe
en gemeentes
1. om dringend kennis te neem van die
implikasies wat die Wet op die Bevordering van
Toegang tot Inligting [Wet 2 van 2000] en die
Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en soos
aangevul in Goewermentskennisgewing No 1313
van 25.10.2002] vir plaaslike gemeentes inhou en
2. om so spoedig moontlik die ooreengekome
inventaris [Sien A2, p8, §5.5] aan ABID te besorg.
1.1.3 Registerafskrifte – Besluit 89, H56:
Die Sinode keur die volgende ordereëling ten
opsigte van die indien van lidmaatregisterafskrifte
goed:
1. Die Gemeentes se Kerkraadsargief-kommissie
1.1 kontroleer die jaarlikse registerafskrifte – soos
voorberei deur die kerkkantoorpersoneel – aan
die hand van die voorskrifte, keur dit goed en
stuur dit direk aan die ABID in Stellenbosch en
1.2 werk met ABID saam waar verbeterings aan
foutiewe registerafskrifte aangebring moet word of
waar uitstaande registerafskrifte ingestuur moet
word.
2. ABID
2.1 vra verbeterings aan registerafskrifte, of die
uitstaande registerafskrifte, direk by gemeentes
aan en
2.2 nader die Ringsargiefkommissie om hulp te
verleen waar gemeentes nie reageer op versoeke
om verbeterings aan of uitstaande registerafskrifte
nie.
3. Die Ringsargiefkommissie
3.1 ontvang nie meer die jaarlikse registerafskrifte van gemeentes met verslag aan die Ring
nie, maar verleen, waar nodig, hulp aan gemeentes (ten opsigte van registerhouding) en aan

ABID (om verbeterings aan of uitstaande registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry, waar samewerking nie verkry word nie);
3.2 vra ABID om hulp met opleiding waar dit blyk
dat ringsgemeentes probleme met hulle registerhouding ervaar;
3.3 gaan wel die registerhouding van die gasheergemeente tydens die jaarlikse ringsitting na
met verslag aan die Ring;
3.4 versorg die ringsargief volgens die voorskrifte
in die Argief en Museum-reglement [Sien Regl
3.2: 4].
3.5 Die Ringskriba stuur nie meer die jaarlikse
registerafskrifte van die ringsgemeentes, saam
met die ringstukke, na ABID nie.
4. Indien die “Sentralisering van Registers” in
2008/9 ingestel word, sal die indiening van
Registerafskrifte soos dit vandag bestaan, in
geheel verval en sal die Reglement [Regl 3.4]
sodanig aangepas word.
1.1.4 Rekenarisering van registers – Besluit
90, H56:
Die Sinode neem met dank kennis dat die
Algemene Sinode in beginsel die rekenarisering
en sentralisering van lidmaatregisters goedgekeur
het en besluit om heelhartig met die projek saam
te werk.
1.1.5 Jaarlikse tarief – Besluit 91, H56:
Die Sinode versoek die SFK om die nodige
reëlings te tref vir die invordering van gemeentes
se jaarlikse tarief vir ABID se dienste ten opsigte
van die sentralisering en rekenarisering van
lidmaatregisters.
1.1.6 Lidmaatdatabasis – Besluit 92, H56:
Die Sinode versoek gemeentes om so spoedig
moontlik seker te maak dat hulle lidmaatdatabasis
volledig en korrek is (met identiteitsnommers),
sodat die stelsel op 1 Januarie 2009 in werking
gestel kan word.
1.1.7 Vereistes van die databasis – Besluit 93,
H56:
Die Sinode versoek SKABID om gemeentes op
hoogte te hou van die vordering met die proses en
om gemeentes van hulp te wees met die vereistes
van ’n gemeentelike databasis.

1.2 Barmhartigheid
1.2.1 Armoede-vraagstuk – Besluit 51, H40:
Die Sinode neem kennis van die Armoedevraagstuk [Agenda 2007, p31] waarmee die
SKDB besig is en moedig gemeentes aan om
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betrokke te raak by programme en inisiatiewe om
dié vraagstuk aan te spreek.
1.2.2 Sentrum vir Klinies-Pastorale Dienste –
Besluit 57, H40:
Die Sinode
1. neem kennis van die omvorming van die
Hospitaalpastoraat en die totstandkoming van die
Sentrum vir Klinies-Pastorale Dienste;
2. versoek gemeentes om dit onder die aandag
van hul lidmate te bring dat hulle by toelating tot ’n
hospitaal sal toesien dat hul kerkverband wel
aangeteken word;
3. moedig predikante en kerkrade aan om lidmate
met groot vrymoedigheid na die Sentrum vir
Klinies-Pastorale Dienste te verwys.

1.3 Diensverhoudinge
1.3.1 Verlof van leraars – Besluit 76, H51:
Die Sinode neem kennis van die Tydelike Regskommissie se aanvullende notas by die verlofreglement na aanleiding van deurlopende navrae:
1. Die volgende woorde in Art 1.1, “’n Minimum
van 30 dae en ’n maksimum van 42 kalenderdae
verlof per jaar kan toegeken word”, gee aanleiding
tot baie uiteenlopende interpretasies. Volgens die
notule van die Algemene Sinode van 2002 word ’n
keuse gegee tussen óf 30 kalenderdae óf 42
kalenderdae. Die TRK beveel 42 kalenderdae
verlof per jaar aan.
2. Verlof is ’n reg van elke predikant, maar die tyd
waarop dié verlof geneem kan word, is ’n voorreg.
Dié tyd waarop die verlof geneem kan word, word
met
die
kerkraad/kommissie
vir
diensverhoudinge/sinodale kommissie onder-handel.
3. Verlof moet so deur die betrokke kerkraad/kerkverband in wie se diens die predikant
staan bestuur word dat ’n predikant nie meer as
30 dae verlof en 90 dae langverlof na die volgende jaar oordra nie. Wanneer die predikant
aan die einde van ’n boekjaar meer as die
bepaalde dae verlof tot sy/haar krediet het, kan
die kerkraad/kerkverband ’n predikant verplig om
sy/haar verlof te neem.
4. Die wet op basiese diensvoorwaardes bepaal
dat verlof nie uitbetaal word nie behalwe by
diensbeïndiging (vergelyk hoofstuk 3, Art 11, van
die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die
Verlofreglement 23.
5. Aangesien ’n leraar meer verlof kry as wat die
wet vereis (21 dae), is hy/sy nie geregtig op ’n
ekstra dag vakansie indien ’n openbare vakansiedag in sy/haar tydperk van verlof val nie.
6. Predikante is in vergelyking met ander beroepe
bevoorreg om nog op langverlof geregtig te wees.
Die TRK oordeel dat dié reëling vir predikante in
die lig van hul beroepsvereistes noodsaaklik is.
Dit is belangrik dat elke predikant ’n “sabbatsrus”
kan hê waartydens hy/sy hulself fisies, emosioneel en geestelik kan hervul.

1.4 Fondse
1.4.1 Nuwe formule vir Sinodale Aandeel –
Besluit 63, H41:
Die Sinode neem kennis van die aangepaste SA
Formule, soos deur die SFK en Moderamen goedgekeur.
1.4.2 Kollektes:
Sien opdrag aan SFK in § 2.7 hier onder.

1.5 Gemeentebediening
1.5.1 Praktiese Gemeente Ekklesiologie –
Besluit 16, H13:
Die Sinode beskou die uitgangspunte van die
Praktiese Gemeente Ekklesiologie soos deur die
Algemene Sinode goedgekeur, as uiters belangrik
vir die toekoms van die bediening van gemeentes.
1.5.2 Terugvoering oor Praktiese Gemeente
Ekklesiologie – Besluit 17, H13:
Die Sinode versoek alle gemeentes en ringe om
hierdie verslag in die volgende twee jaar
indringend en deeglik te bespreek en hieroor
terugvoering te gee aan die SKG.
1.5.3 Artikel 9 – Besluit 18, H13:
Die Sinode versoek gemeentes om van die
klemverskuiwings in die nuwe Artikel 9 kennis te
neem.
1.5.4 Toerustingsdiens vir gemeentes –
Besluit 19, H13:
Die Sinode keur die Toerustingsdiens vir
gemeentes goed en versoek gemeentes om
daarvan gebruik te maak.
1.5.5 Gemeente-ontwikkeling – Besluit 23,
H13:
Die Sinode moedig gemeentes en ringe aan om in
die lig van die veranderende konteks waarbinne
die kerk haarself bevind, groot erns met die saak
van GO te maak. Dit sluit die bediening aan
kerklos lidmate/evangelisasie, netwerkvorming
met ander gemeentes, die radikale en holistiese
uitlewing van gemeentes se missionêre roeping
en die moontlike vestiging van nuwe bedieningspunte in.
1.5.6 Doopviering – Besluit 13, H12:
Die Sinode moedig leraars/kerkrade/gemeentes
aan om die doop op kreatiewe maniere te vier,
verder te ontwikkel en uit te bou – met inagneming van die verantwoordelike vertolking van die
doop soos dit binne die Gereformeerde verstaan
van die evangelie van genade beskou word.
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1.6 Getuienis
1.6.1 Verbandsbedieninge in Afrika – Besluit
27, H16:
Die Sinode doen ’n beroep op gemeentes om in
die ontwikkeling van hulle praktiese getuienisuitreike die bestaande verbands-bedieninge van
die NG Kerkfamilie in Afrika deeglik in berekening
te bring.
1.6.2 2010 – 5.15.1 Besluit 40, H26:
Die Sinode moedig gemeentes aan om missiologies voor te berei vir 2010 se verwagte invloei
van mense in ons streek. Die Sinode versoek die
KGA om riglyne op te stel en projekte te inisieer.

1.7 Leer- en Aktuele Sake
1.7.1 Geweld en Misdaad – Besluit 8, H11:
Die Sinode:
1. besluit om op te staan teen geweld en misdaad
deur, vir sover dit binne ons vermoë is, vredesgemeenskappe te vestig, die waardigheid van
mense asook die kwaliteit van lewe, te herstel;
2. besluit om die vormingskrag van die erediens,
liturgie, kategese, gebede, Bybelstudie- en kleingroepe asook die sakramente optimaal te benut
om die moraliteit van ons lidmate op Bybelse
waardes te bou en só ’n konstruktiewe bydrae tot
die morele genesing van ons land te lewer;
3. doen ’n beroep op gemeentes om alle slagoffers van geweld en misdaad binne gemeentegrense met woord en daad by te staan;
4. besluit om deur die bestaande ekumeniese
strukture ander kerke te betrek in die stryd teen
geweld en misdaad;
5. doen ’n ernstige beroep op die owerheid om
alles in hul vermoë te doen om die veiligheid van
die inwoners van ons land te verseker;
6. verseker álle slagoffers van geweld en
misdaad, die lede van die veiligheidsdienste en
hul gesinne, asook die staat, van ons voorbidding
en onderneem om voortdurend te bly bid vir die
beëindiging van geweld en misdaad, en
7. bedank gelowiges wat op konstruktiewe wyse
saam met ander belangrike rolspelers in hul
gemeenskap, geweld en misdaad daadwerklik
help bestry.
1.7.2 Grondoorsake van geweld – Besluit 96,
H57:
Die Sinode beklemtoon weer eens dat een van
die belangrikste grondoorsake van geweld en
misdaad die miskenning van God Drie-enig se
heerskappy in ons land is. Dit het tot gevolg dat
die waardigheid van mense aangetas word. Die
stryd teen geweld en misdaad is verbind aan die
stryd
om
mense
te
help
om
hulle
menswaardigheid terug te kry.
1.7.3 Sosiale en ekonomiese geregtigheid –
Besluit 9, H11:

Die Sinode:
1. aanvaar die verslag [Agenda p218-221, §8.4]
as ’n belangrike vertrekpunt en oriëntering vir die
kerk se roeping ten opsigte van sosiale en ekonomiese geregtigheid;
2. skep in sitting ruimte vir tafelgesprekke of wegbreeksessies om hierdie saak behoorlik te bespreek en
3. dra dit aan kerkrade op om dringend op plaaslike vlak betrokkenheid te soek met kerklike en
ander maatskaplike programme.
1.7.4 Groen Christene – Besluit 10, H12:
Die Sinode:
1. aanvaar dat kommer oor en die bewaring van
die natuur die roeping ook van Christene is en dat
dit ook op die agenda van gemeentes moet wees;
2. versoek SKLAS om die saak van natuurbewaring vanuit ’n Christelike roepingsperspektief
onder die aandag van gemeentes in die Wes- en
Suid-Kaap en die kerk in die breë te bring, en
3. onderskryf in breë die bogenoemde verklaring
[Agenda 2007, p206-207, §7.1.3] van die
Southern African Faith Communities’ Environment
Institute (SAFCEI).

1.8 Voortgesette Bedieningsopleiding
1.8.1 VBO vrywillige bydrae – Besluit 35, H25:
Sien VBO (§3.13 hier onder) vir volledige besluit.
2.3.3 Gemeentes sal aangemoedig word om
jaarliks ’n vrywillige bydrae van R1 000,00 per
predikant hiervoor te begroot.
2.4 Die tyd wat leraars gebruik om VBO-kursusse
by te woon, mag nie as verloftyd gereken word
nie.
2.5 Die leraars se VBO-beplanning word in oorleg
met die kerkraad gedoen. Leraars doen na elke
kursus aan die kerkraad/kommissie/bediening
verslag van die kursus en van die moontlike
benutting daarvan in die gemeentebediening.
1.8.2 Retraite per jaar – Besluit 48, H39:
Die Sinode beveel aan dat elke predikant in lyn
met VBO ’n retraite per jaar moet bywoon.
1.8.3 Versorgingskommissie – Besluit 49,
H39:
Die Sinode besluit dat in elke gemeente ’n Versorgingskommissie/groep aangewys moet word
wat spesifiek sal let op die versorging en ontwikkeling van die predikant.

1.9 Vroue
1.9.1 Navorsingsdokument – Besluit 103, H58:
1. Die Sinode neem kennis van die navorsingsdokument.
2. Die Sinode versoek gemeentes om hierdie
dokument as ’n gespreksdokument in ringe en
gemeentes te hanteer.
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2. VIR AANDAG: MODERATUUR
2.1 Kerkhereniging – Besluit 32, H19-H20:
1. Die Sinode bedank alle kerkrade wat deelgeneem het aan die konsultasieproses oor kerkhereniging en gee die versekering dat die volledige terugvoering, soos ooreengekom, aan die
Algemene Sinode deurgegee word teen 1
Desember 2007.
2. Die Sinode neem met erns kennis van die inhoud van die terugvoering uit gemeentes oor die
kerkherenigingsproses.
3. Die Sinode neem kennis van die wye variasie
van standpunte oor feitlik al die sake wat kerkhereniging betref. ’n Deel hiervan het duidelik te
doen met vrese en onsekerhede by lidmate oor
wat kerkhereniging vir hulle en hul gemeentes
inhou. Dit is ook duidelik dat daar by sommige
lidmate wantroue is ten opsigte van die wyse
waarop die proses hanteer word. Die Sinode
neem ook kennis van die feit dat lidmate se
bekommernis oor die breë landsomstandighede
waarskynlik meespreek in hoe gedink word oor
kerkhereniging. Ons neem wel ook kennis dat
daar ’n beduidende aantal lidmate is wat baie
positief is oor kerkhereniging en nie kan wag dat
die kerke weer een word nie.
4. Die Sinode is jammer daaroor dat lidmate voel
dat hulle nie behoorlik geken is in en saamgeneem is op die pad van kerkhereniging nie. Die
Sinode erken dat sy kommunikasie met lidmate in
gemeentes in sekere opsigte gebrekkig was. Die
Sinode onderneem om gemeentes te help om
misverstande uit die weg te ruim en die vertrouensverhouding te herstel.
5. Die Sinode versoek die Moderamen om op
sensitiewe wyse die inhoud van die terugvoering
deeglik in ag te neem in die toekomstige hantering
van die saak. Daar behoort erns gemaak te word
met gemeentes se behoefte om deurlopend oor
hierdie saak gesprek te voer. Die Sinode vra ook
dat ŉ stuk voorberei word wat die Skrifgetuienis
en -beginsels rondom kerkeenheid duidelik uitspel
en dat die stuk in ŉ bevatlike formaat (miskien ŉ
Bybelstudie?) beskikbaar gestel word vir gemeentes.
6. Die Sinode vereenselwig hom met en bevestig
weer eens by herhaling vorige besluite wat deur
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die
Algemene Sinode oor kerkhereniging geneem is.
Die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland het in
2003 die volgende besluit geneem: “Die Sinode
bevestig sy verbintenis aan die kerkherenigingsproses met die VGK en al die ander kerke van die
NG Kerk-familie asook sy dringende wens dat
hierdie hereniging so spoedig as moontlik sal
plaasvind” (Handelinge 2003/H24).
7. Die Sinode is dankbaar dat die herenigingsproses tussen die vier kerke op algemene
sinodale vlak weer hervat is.
8. Die Sinode spreek die hoop uit dat daar in die
herenigingsproses ruimte gemaak sal word vir die
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insluiting van die Belydenis van Belhar as deel
van die belydenisgrondslag van ’n herenigde kerk,
terwyl daar tegelykertyd ruimte geskep word vir
lidmate wat Belhar nie as belydenis kan aanvaar
nie (ooreenkomstig die voorstelle van die
Algemene Sinode 2004).
9. Terwyl ons saam met die Algemene Sinodes
van die vier kerke van die Familie nog soek na die
beste begaanbare weg vir die uiteindelike
hereniging van ons kerke, wil ons as NG Kerk in
Wes- en Suid-Kaapland die Sinodes van die VGK
van Kaapland en die NG Kerk in Oos-Kaap asook
die gemeentes van die RCA en NGKA in ons
streek versoek dat ons so gou as moontlik begin
om in ons streke ons pad saam te loop.
10. Die Sinode beveel daarom aan dat gesoek
word na sinvolle maniere waarop ons saam op
pad kan wees op gemeente-, rings- en sinodalevlak.
10.1 Die Sinode moedig gemeentes aan om op
plaaslike gemeentevlak geleenthede te skep waar
ons lidmate mekaar beter kan leer ken, saam kan
praat oor die Woord en oor ons geloof, waar ons
ons verhale met mekaar kan deel en waar ons
kan begin om projekte ten behoewe van ons
gemeenskappe saam aan te pak. Ons vra
Communitas – wat reeds ŉ gesamentlike diens
van ons twee kerke is – om materiaal voor te
berei om gemeentes te help met sulke gesprekke
en ontmoetings.
10.2 Ons is bemoedig deur die aantal ringe wat
reeds as verenigende ringe funksioneer, toenemend saam vergader en saam hul werk doen.
Ons vra die Moderamen en Sinodale Kommissie
om hierdie prosesse konstruktief te help begelei.
As dit nodig is, moet verskuiwings aan ringsgrense aangebring word om dit moontlik te maak.
10.3 Die Sinode versoek ook dat sinodale werksaamhede nader aan mekaar gebring sal word.
Ons is bemoedig deur die aantal sinodale
kommissies wat reeds as verenigde kommissies
funksioneer (bv Getuienis, Barmhartigheid,
Gemeentebediening, Kuratorium en GOKS). Ons
wil die ander aanmoedig om dit ook te doen.
10.4 Die Sinode besluit dat die moontlikheid van
verenigende sinodes in terme van Reglement 6
deur die Moderamens en Sinodale Kommissies
van die sinodes in ons streek ondersoek sal word.
Eenheid en die herenigingsproses sal die beste
gedien word as dit tegelyk “van onder af” [verhoudinge] sowel as “van bo af” [eenheidstrukture]
groei.
11. Dit is vir die Sinode duidelik dat diepgaande
verskille oor die posisie van die Belydenis van
Belhar in ŉ herenigde kerk waarskynlik die
grootste enkele faktor is wat die herenigingsproses terughou. Ook in ons eie kerk is
die menings diep verdeel. Terwyl daar mense in
die NG Kerk is wat Belhar graag as ŉ volle
belydenis wil onderskryf, is daar ook mense wat –
om verskillende redes – sterk voorbehoude oor
Belhar het.
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Dit sal na ons oortuiging ŉ tragiese fout wees as
die hele herenigingsproses stol omdat ons nie – in
terme van ons bestaande kerkordes – ’n reëling
kon vind waarop Belhar bevredigend hanteer kan
word in die herenigde kerk nie.
Die Sinode oordeel dat ons in die hele proses van
kerkhereniging dalk nie genoeg rekening hou met
die eie dinamiek en eise van kerkverenigingsprosesse nie. Dit word vir ons duidelik dat sulke
prosesse
soms
buitengewone,
inklusiewe
maatreëls vra waardeur ons ruimte maak vir
mekaar sodat ons mettertyd nader na mekaar kan
groei.
Ons wil daarom vra dat ŉ ad hoc-kommissie
saamgestel word om ŉ studie te maak van kerkverenigingsprosesse elders. Daar moet spesifiek
ook gekyk word na die manier waarop belydenisskrifte en belydenisbinding in die prosesse hanteer is – met die hoop dat ons ’n weg mag vind
wat in ons eie situasie kan werk.
12. Die Sinode oordeel dat professionele kommunikasie-hulp verkry moet word om die eenheidsproses prakties te ondersteun deur advies
ten opsigte van kommunikasiemateriaal en
vaartbelyning van die proses.
2.2 ’n Teologiese standpunt oor
kerkhereniging – Besluit 31, H18:
Die Sinode aanvaar die voorlegging “Kerkeenheid
– ’n teologiese standpunt” as riglyn vir gesprekke
oor kerkhereniging en moedig kerkrade aan om
dit te gebruik.
2.3 Herroeping van die 1857-besluit – Besluit
33, H22-H23:
1. Die Sinode is bewus daarvan dat besluite oor
kerkeenheid wat die Algemene Sinode en die
Sinode van Wes- en Suid-Kaapland alreeds in die
verlede geneem het, by implikasie ’n herroeping
impliseer van die besluit wat die Kaapse Kerk op
6 Nov 1857 in Kaapstad geneem het. [Die
volledige besluit lui as volg: “De Synode
beschouwt het wenschelijk en schrifmatig, dat
onze ledematen uit de Heidenen, in onze
bestaande gemeenten opgenomen en ingelijfd
worden, overal waar zulks geskieden kan; maar
waar deze maatregel, ten gevolge van de
zwakheid van sommigen, de bevordering van de
zaak van Christus onder de Heidenen, in den weg
zoude staan, de gemeente uit de Heidenen
opgerigt, of nog op te rigten, hare Christelijke
voorregten in een afzonderlijk gebouw of gesticht
genieten zal.”]
2. Die Here het ons geseën dat ons nou, 150 jaar
later, op ’n daadwerklike pad van hereniging met
die ander kerke van die NG Kerk-familie is. Ons
het die behoefte om, as deel van hierdie pad van
versoening en hereniging, dit wat ons ander
broers en susters steeds seermaak, uit die weg te
probeer ruim. Ons is bewus daarvan dat die
besluit van 1857 só ’n saak is.
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3. Die Sinode herbevestig die eerste deel van
bogenoemde besluit: “De Synode beschouwt het
wenschelijk en schrifmatig, dat onze ledematen uit
de Heidenen, in onze bestaande gemeenten
opgenomen en ingelijfd worden, overal waar zulks
geskieden kan...,” omdat dit die Skrifwaarheid oor
die eenheid van die kerk onomwonde stel.
4. Die Sinode onderskryf nie die tweede deel van
die bogenoemde besluit nie: “maar waar deze
maatregel, ten gevolge van de zwakheid van
sommigen, de bevordering van de zaak van
Christus onder de Heidenen, in den weg zoude
staan, de gemeente uit de Heidenen opgerigt, of
nog op te rigten, hare Christelijke voorregten in
een afzonderlijk gebouw of gesticht genieten zal”,
omdat dit teenstrydig met die Skrifwaarheid oor
die eenheid van die kerk is en tot groot verskeurdheid in die NG Kerk-familie gelei het.
5. In die lig van die verloop van die geskiedenis,
betreur die Sinode hierdie tweede deel van die
besluit wat tot groot geestelike pyn van lidmate
van die NG Kerk-familie gelei het.
6. Daarom besluit hierdie Sinode, wat as die NG
Kerk in SA nog die naam dra van die Sinode wat
destyds die besluit geneem het, om die besluit
van 6 November 1857 as simboliese gebaar te
herroep.
7. Die Sinode moedig gemeentes aan om die
versoening en hoop sigbaar te maak deur sover
moontlik met die gemeentes van die VGK, RCA
en NGKA te verenig in terme van Reglement 12
van Kerkorde 2003. Die Sinode vertrou dat die
Here ons op hierdie weg mag seën om heling vir
die wonde te bring en ’n lig vir die nasies te laat
skyn.
8. Die Sinode vestig die aandag van die ander
sinodes van die NG Kerk-familie op hierdie
besluit.
2.4 Verskoning aan lidmate – Besluit 100, H57:
Ons het tydens die afgelope sitting weer agtergekom dat die kerk se veranderde standpunte oor
sake soos apartheid, rasse-sake en afsonderlike
kerke vir baie van ons lidmate verwarrend is.
Daar is lidmate wat voel dat die kerk hulle mislei
het deur byvoorbeeld die apartheidsbeleid Bybels
te probeer begrond.
Ons het ook meermale mense hoor sê dat die NG
Kerk, by die ander verskonings wat reeds gevra
is, aan sy eie lidmate ’n verskoning hieroor
verskuldig is.
Die Sinode het begrip vir die versoek, en wil
hierdie saak met groot wysheid en sensitiwiteit
hanteer.
Ons vra die Moderamen om in gesprek met lidmate te soek na ’n sinvolle wyse waarop dit
gedoen sal kan word.
2.5 PSD vir SKDB – Besluit 53, H40:
Die Sinode word versoek om dringend aandag te
gee aan die behoefte aan ’n PSD vir die SKDB en
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gee opdrag aan die Moderamen om die betrokke
proses so spoedig moontlik af te handel.
2.6 Tydstip van die verkiesing – Besluit 38,
H26
Die Moderamen word versoek om aan die wyse
en tydstip van die verkiesing van die Moderatuur
tydens die Sinode aandag te gee.
2.7 Fondse – Besluit 65, H41:
Die Sinode versoek die SFK om verder te besin
oor die indeling van Sinodale- en Spesiale
Kollektes. Die SFK word versoek om deeglik
oorleg te pleeg met alle betrokkenes, veral met
betrekking tot geskiedkundige ooreenkomste en
aan die Moderamen verslag te doen voor
implementering. Vir die jaar 2008 word die
reëlings, soos deur die SFK met die gemeentes
gekommunikeer, gehandhaaf.
2.8 Ringsgrense – Besluit 42, H27:
Die Sinode verleen toestemming dat die Moderamen, op versoek van die betrokke ringe, in die
reses wysigings aan ringsgrense kan aanbring.

3. VIR AANDAG: KOMMISSIES
3.1 Kommissie vir Kommissies
3.1.1 Samestelling van Sinodale Kommissies
en verteenwoordigers.
Sien Besluit 46 (H34-H38) en T3 (H98-H102).

3.2 ABID
3.2.1 Digitering van kerklike dokumente
3.2.1.1 Besluit 83, H55:
Die Sinode neem met instemming kennis van die
optrede van ATABID en die Algemene Sekretaris
om die ooreenkoms soos deur die GSU
(Mormone) voorberei en voorgelê – wat
voorsiening maak vir die beskerming van die NG
Kerk se Intellektuele Eiendomsreg – te
onderteken.
3.2.1.2 Besluit 84, H55:
Die Sinode neem met instemming kennis van die
ABID se onderhandelinge met die GSU en die
Disa-projek in Durban met die oog op die gratis
digitering van kerklike dokumente.
3.2.1.3 Besluit 85, H55:
Die Sinode versoek ATABID om, met die oog op
toeganklikheid vir navorsingsdoeleindes, voort te
gaan met ’n ondersoek na die moontlike digitering
van alle kerklike dokumente/acta van die NG
Kerk.
3.2.1.4 Besluit 86, H55:
Die Sinode versoek ATABID om – in oorleg met
die ASM – ’n beleid op te stel vir die digitering van
dokumente wat moontlik ’n sensitiewe inhoud het.
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3.2.2 Toegang tot argivalia – Besluit 87, H55:
Die Sinode neem met instemming kennis van
ATABID se beleid ten opsigte van toegang tot
gemeentes se argivalia in die Argief, naamlik:
1. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes
toegang tot die argivalia van gemeentes (wat in
die Argief geberg word) wil verkry, moet vooraf
self, met ’n duidelik gemotiveerde aansoek [doel
en onderwerp] by die gemeente aansoek doen om
toegang tot die argivalia.
2. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes
toegang tot die argivalia van gemeentes wil
verkry, moet ’n afskrif van die aansoek, saam met
die gemeente se toestemming, aan ABID voorsien
alvorens toegang tot die argivalia verleen sal
word.
3. Alle navorsers wat ’n Wet 2 van 2000-versoek
[Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting]
wil verkry, volg die voorgeskrewe prosedure.
3.2.3 Argief- en Inligtingswetgewing – Besluit
88, H55-H56:
Die Sinode versoek sinodale kommissies, ringe
en gemeentes
1. om dringend kennis te neem van die
implikasies wat die Wet op die Bevordering van
Toegang tot Inligting [Wet 2 van 2000] en die
Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en soos
aangevul in Goewermentskennisgewing No 1313
van 25.10.2002] vir plaaslike gemeentes inhou en
2. om so spoedig moontlik die ooreengekome
inventaris [Sien A2, p8, §5.5] aan ABID te besorg.
3.2.4 Vereistes van ’n gemeentelike databasis
Besluit 93, H56:
Die Sinode versoek SKABID om gemeentes op
hoogte te hou van die vordering met die proses en
om gemeentes van hulp te wees met die vereistes
van ’n gemeentelike databasis.

3.3 Diens van Barmhartigheid
3.3.1 Maatskaplike werkers – Besluit 58, H40:
Die Sinode het bewus geword van die kritieke
situasie van die maatskaplike werkers en ander
werkers binne die welsynsektor, veral met
betrekking tot (a) die Retensiebeleid/strategie van
die Staat ten opsigte van maatskaplike werkers en
die implikasies wat dit inhou vir die kerk se
maatskaplike
diensorganisasie,
BADISA,
gemeentelike maatskaplikediensprogrammme en
ander nie-regeringsorganisasies (NRO’s) en (b)
die dispariteit in salaris van veral die maatskaplike
werkers van die Staat teenoor dié van die nieregeringsorganisasies, wat ’n negatiewe impak
het op die dienslewering en vakatures laat wat
moeilik gevul word.
1. Die Sinode besluit om die aangeleentheid te
verwys na die SKDB/BADISA en die kantoor van
die Parlementêre Lessenaar om ’n strategie te
beplan om te verseker dat die dringendheid van
hierdie aangeleentheid onder die aandag van die
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Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en
ander regeringsdepartemente gebring word.
2. Die Sinode besluit om, in die lig van bogenoemde, die moontlikheid van finansiële ondersteuning aan maatskaplike werkers te verwys na
die SFK.
3.3.2 Kindertoelaes – Besluit 59, H40:
Die Sinode besluit om die kwessie van toelaes
wat ontvang word (bv. Kindertoelaes) en die uitwerking wat dit mag hê op die werketiek en menswaardigheid van die ontvangers, te verwys na die
SKLAS en SKDB/BADISA om ’n studie
hieromtrent te doen en voorstelle in hierdie
verband te maak.
3.3.3 Dwelms – Besluit 60, H40:
Die Sinode betreur die invloed van dwelms (veral
“Tik” onder jongmense) en drankmisbruik, as
gevolg van die vryelike beskikbaarheid daarvan
(byvoorbeeld in
smokkelhuise, wettig of
onwettig), op ons gemeenskappe en besluit om:
1. die SKDB/BADISA te versoek om, aan die
hand van die Model van Dienslewering (BADISA),
’n strategie te ontwikkel om te verseker dat hierdie
problematiek meer effektief teengewerk word;
2. aan die hand van hierdie strategie gemeentes
te begelei om op plaaslike vlak saam met
maatskaplikediensprogramme, die polisie en
ander forums die probleem teen te werk.

3.4 Diensverhoudinge
3.4.1 Diensverhoudingebeleid – Besluit 104,
H59:
Die Sinode dra dit aan die SKDV op om hom
steeds op hoogte te hou van die arbeids- en
verwante wetgewing van die land en om die
AKDV met voorstelle te dien wat ter sake kan
wees vir die kerk se eie diensver-houdingebeleid.

3.5 Fondse
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van die sentralisering en rekenarisering van
lidmaatregisters.
3.5.5 Kollektes – Besluit 65, H41:
Die Sinode versoek die SFK om verder te besin
oor die indeling van Sinodale- en Spesiale
Kollektes. Die SFK word versoek om deeglik
oorleg te pleeg met alle betrokkenes, veral met
betrekking tot geskiedkundige ooreenkomste en
aan die Moderamen verslag te doen voor
implementering. Vir die jaar 2008 word die
reëlings, soos deur die SFK met die gemeentes
gekommunikeer, gehandhaaf.
3.5.6 Dowes se Kollektes – Besluit 66, H41:
Die volgende besluit word bygevoeg by die besluit
oor kollektes: Die Sinode besluit om die kollektes
vir “Instituut vir Dowes” en “Bediening aan die
Dowes” as Sinodale Kollektes te behou.
3.5.7 Argiefgebou – Besluit 94, H56:
Die Sinode neem met kommer kennis van die
onopgeloste probleme in die argiefgebou en
versoek die eienaar (SFK) om dringend te begroot
vir en aandag te gee aan die gebreke – veral ten
opsigte van die kluise se vloere, beveiliging en
klimaatbeheer.
3.5.8 Begroting van die SKA – Besluit 95, H56:
Die Sinode versoek die SKA om in oorleg met die
SFK en die onderskeie moderature die moontlikheid te ondersoek om die huidige finansiële ooreenkoms tussen die NG Sinodes van Oos-Kaapland en Noord-Kaapland en die VGK Sinode van
Kaapland aan die een kant en die Sinode van
Wes- en Suid-Kaapland aan die ander kant te
vervang met ’n aanslagmodel waarvolgens elke
sinode sy aandeel aan die Algemene Sinode se
begroting vir ATABID betaal volgens die betrokke
sinode se werklike rakspasie (per meter) in die
argiefgebou te Stellenbosch.

3.5.1 Begroot vir ’n PSD-pos – Besluit 21, H13:
Die Sinode keur die pos vir ’n PSD gerig op
Gemeente-ontwikkeling goed (die fondse word
verdeel tussen ’n 50% pos vir die NG Kerk en ’n
50% pos vir die VGK).

3.5.9 Finansiële ondersteuning aan
maatskaplike werkers:
Sien Besluit 58 by Diens van Barmhartigheid hier
bo (§ 3.3.1)

3.5.2 Begroot vir GOKS – Besluit 22, H13:
Die Sinode keur die herstrukturering van die
bestaande sinodale begroting (soos deur die SFK
en Moderamen voorgestel) goed, ten einde die
kostes aan die kantoor verbonde te dek. Daar
word beklemtoon dat dit geen uitbreiding van die
sinodale begroting vra nie.

3.6.1 GO-kantoor – Besluit 20, H13:
Die Sinode keur die permanente voortbestaan van
die GO-kantoor as deel van die voorgestelde
Raad vir Gemeente-ontwikkeling en Kerklike
Samewerking (GOKS) goed.

3.5.3 Invordering van ABID se fooie – Besluit
91, H57:
Die Sinode versoek die SFK om die nodige
reëlings te tref vir die invordering van gemeentes
se jaarlikse tarief vir ABID se dienste ten opsigte

3.6 Gemeentebediening

3.6.2 Pos vir ’n PSD – Besluit 21, H13:
Die Sinode keur die pos vir ’n PSD gerig op
Gemeente-ontwikkeling goed (die fondse word
verdeel tussen ’n 50% pos vir die NG Kerk en ’n
50% pos vir die VGK).
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3.6.3 GOKS – Besluit 24, H14:
Die Sinode besluit dat GOKS as subkommissie
van die SKG sal funksioneer en by die netwerk
van die Sentrum vir Gemeentebediening sal inskakel.
3.6.4 GOKS se Samestelling – Besluit 25, H14:
Die Sinode besluit dat die Kommissie vir Kommissies vyf persone aanwys om die Sinode op
GOKS te verteenwoordig.
3.6.5 GOKS skakelleraars – Besluit 26, H14:
Die Sinode besluit dat GOKS skakelleraars vir
elke ring kan aanwys ten einde goeie kommunikasie te bewerkstellig.

3.7 Getuienisaksie
3.7.1 Teologiese begronding vir diens en getuienis – Besluit 30, H16:
Die Sinode versoek die KGA en die GKD om die
Algemene Diensgroep vir Diens en Getuienis se
teologiese begronding vir diens en getuienis deel
te help maak van die fokus en praktyk van diens
en getuienis van gemeentes in hierdie sinodale
gebied. (In die uitvoering van 6.1.3.3. werk die
KGA en GKD nou saam met Gemeentebediening, GO en SAVGG.)

3.8 Kuratorium
3.8.1 A–Z Handleiding – Besluit 34, H25:
Die Sinode versoek die Kuratorium om so spoedig
moontlik al die goedgekeurde voorstelle rakende
teologiese opleiding van die A–Z Handleiding ten
uitvoer te bring.

3.9 Leer- en Aktuele Sake
3.9.1 SAFCEI – Besluit 10, H12:
Die Sinode:
1. aanvaar dat kommer oor en die bewaring van
die natuur die roeping ook van Christene is en dat
dit ook op die agenda van gemeentes moet wees;
2. versoek SKLAS om die saak van natuurbewaring vanuit ’n Christelike roepingsperspektief
onder die aandag van gemeentes in die Wes- en
Suid-Kaap en die kerk in die breë te bring, en
3. onderskryf in breë die bogenoemde verklaring
[Agenda 2007, p206-207, §7.1.3] van die
Southern African Faith Communities’ Environment
Institute (SAFCEI).
3.9.2 SKLAS se werksdokumente – Besluit 11,
H12:
Die Sinode keur SKLAS se werkswyse van
“werksdokumente” [Agenda 2007, p205, §6.2]
goed.
3.9.3 Studiegroepe – Besluit 12, H12:
Die Sinode keur SKLAS se werkswyse goed
[Agenda 2007, p205, §6.3] om gesprekke en
studiegroepe te fasiliteer met lidmate en
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gemeentes oor sake wat in spesifieke gemeentes
op ’n bepaalde tydstip as knelpunte ervaar word.
3.9.4 Bediening van bevryding – Besluit 99,
H57:
Die Sinode versoek dat die studiegroep oor die
bediening van bevryding wel die volgende riglyne
in ag sal neem in hulle nadenke oor die bediening
van bevryding:
1. Jesus Christus is die absolute Oorwinnaar en
enige bediening van bevryding moet Sy heerskappy dien.
2. Die werklikheid van die duiwel word erken, asook sy vermoë om mense, insluitende gelowiges,
aan te val.
3. Die ondersoek na hierdie bediening van bevryding behoort gedoen te word vanuit die Bybelse boodskap van Christus se oorwinning oor
die geesteswêreld.”

3.10 Parlementêre lessenaar
3.10.1 Parlementêre Lessenaar – Besluit 36,
H26:
1. Die Sinode neem met groot waardering kennis
van die belangrike werk wat deur die Parlementêre Lessenaar gedoen word en het onder
die indruk gekom van die belangrike rol van die
Parlementêre Lessenaar binne die huidige konstitusionele bestel in Suid-Afrika.
2. Die Sinode word versoek om hierdie funksie
binne die kerklike struktuur uit te bou en verder te
ontwikkel deur:
2.1 die Sentrum vir Kommunikasie te versoek om
inligting oor die Grondwet en nuwe Konsepwetgewing op deurlopende wyse in die kerklike
publikasies aan lidmate van die kerk te verskaf en
2.2 korrekte inligting oor nuwe wetgewing en hofuitsprake wat dikwels verwarrend in die media
gerapporteer word, te verskaf.
3. Die Sinode versoek die Algemene Sinode om
die Parlementêre Lessenaar uit te brei om strategie te oorweeg om die pos te bemark en
befondsing daarvoor te werf.

3.11 Predikantebegeleiding
3.11.1 Nuwe naam – Besluit 50, H39:
Die Sinode wysig die naam van Sinodale Kommissie vir Predikantebediening na Sinodale Kommissie vir Predikantebegeleiding en bring die
nodige veranderings in die Bepalinge en Reglemente aan.

3.12 Regskommissie
3.12.1 Die volgende besluite raak die SRK:
Besluite 5 tot 7, 43 tot 45 en 70 tot 81.
Wysigings aan die bepalings en reglemente word
in die nuwe “Kerkorde, Bepalinge en Reglemente
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SuidAfrika” opgeneem.
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3.13.2 Studiestukke – Besluit 97, H57:
Die Sinode vra SKLAS om deur studiestukke die
Sinode te adviseer oor die Bybelse standpunte
ten opsigte van wetgewing oor lyfstraf, doodstraf
en aborsie, met verslag aan die Moderamen, met
inagneming van ander studies wat hieroor gedoen
is.
3.13.3 Doodstraf – Besluit 98, H57:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om,
met die Algemene Sinode van 1986 se studiestuk
oor die doodstraf as vertrekpunt, ’n studiestuk op
te stel oor die doodstraf en die regering hieroor te
nader, in samewerking met ander kerke in SuidAfrika. Weens die dringendheid van die saak word
die Algemene Sinodale Moderamen versoek om
die saak so spoedig moontlik te hanteer.

3.13 VBO
3.13.1 VBO – Besluit 35, H25-H26:
1. Die Sinode neem kennis dat die Algemene
Sinode soos volg oor VBO besluit het:
1.1 Die Algemene Sinode besluit om, in belang
van die behoud van bedieningsbevoegdheid,
voortgesette bedieningsopleiding vir huidige predikante as verpligtend en afdwingbaar te beskou.
1.2 Die Algemene Sinode besluit om so gou
moontlik via SKG’s en sinodes die predikante te
raadpleeg oor die beste en sinvolste wyse waarop
hierdie verpligte en afdwingbare voortgesette bedieningsopleiding ingerig kan word.
2. Ter uitvoering van bogenoemde, besluit die
Sinode van Wes- en Suid-Kaapland soos volg:
2.1 ŉ Nuwe Sinodale Kommissie vir VBO word
gevorm wat ten nouste met die Kuratorium en
Communitas saamwerk en waarvan die samestelling hierdie samewerking reflekteer.
2.2 Die eerste kommissie word tydens die
sinodesitting saamgestel as deel van die verslag
van die Kommissie vir Kommissies. Dit word aan
die Moderamen opgedra om die samestelling van
hierdie kommissie aan te pas soos wat
omstandighede dit nodig maak.
2.3 Wat die koste van VBO betref, besluit die
Sinode soos volg:
2.3.1 Die Sinode begroot vir die koste verbonde
aan VBO.
2.3.2 ’n Nominale bedrag per kursus word van
leraars self verhaal en word telkens in oorleg met
die Moderamen bepaal. In die eerste jaar sal
hierdie bedrag R100,00 per kursus wees.
2.3.3 Gemeentes sal aangemoedig word om
jaarliks ’n vrywillige bydrae van R1 000,00 per
predikant hiervoor te begroot.
2.4 Die tyd wat leraars gebruik om VBO-kursusse
by te woon, mag nie as verloftyd gereken word
nie.
2.5 Die leraars se VBO-beplanning word in oorleg
met die kerkraad gedoen. Leraars doen na elke
kursus aan die kerkraad/kommissie/bediening
verslag van die kursus en van die moontlike
benutting daarvan in die gemeentebediening.

4. AFGEHANDEL
4.1 Besluit 1: Oor wanneer die Moderatuur
gekies moet word.
4.2 Besluit 2: Samestelling van Tydelike Kommissies.
4.3 Besluit 3: Ordereëlings vir die sinodesitting.
4.4 Besluit 4: Reiskoste vir die sinodesitting.
4.5 Besluit 28 en 29: Sinode se dankbaarheid
4.6 Besluit 39: Dank aan Parlementêre lessenaar
4.7 Besluit 41: Onderskryf Moderamen
4.8 Besluit 47: Struktuurontwikkeling
4.9 Besluit 52: Dank: Willie van der Merwe
4.10 Besluit 54: Dank: Averell Rust
4.11 Besluit 55: Dank: BADISA
4.12 Besluit 56: Kennis: GKD
4.13 Besluit 57.4: Dank: Pierre Goosen
4.14 Besluit 61: Dank: Kobus Anthonissen
4.15 Besluit 62: BADISA Mediese Skema
4.16 Besluit 64: SFK se begroting
4.17 Besluit 67-69: Honoraria
4.18 Besluit 101: Integriteit van die Moderatuur
4.19 Besluit 102: Gebed vir die Springbokke
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KERKHERENIGING
MODERATUUR ANTWOORD
REGSVRAE

MODERATUUR SE ANTWOORD:
REGSASPEKTE TEN OPSIGTE VAN KERKHERENIGING
Tydens die sinodesitting was daar die volgende
navraag van ’n ouderling en die Moderatuur het,
op versoek van die vergadering, onderneem om
die antwoord op dié navraag na al die gemeentes
te stuur (H18):
Die navraag was:
Veronderstel die Sinode van Wes- en SuidKaapland sou besluit om op eie houtjie met
kerkhereniging voort te gaan, wat sou die
optrede van hierdie sinode in die volgende
geval wees:
Eerstens: Sou daar in ’n gemeente wat by die
Sinode van Wes- en Suid-Kaapland ingedeel
is, nie ’n tweederde meerderheid ten gunste
van hereniging wees nie, sal daardie gemeente
op sy eie kan bly voortbestaan as die NG
Kerk?
Tweedens: Sou sodanige gemeente kerklik en
regtens die korrekte prosedure volg en besluit
om by u aansoek te doen om by ’n ander
sinode ingedeel te word, hoe gaan u hierdie
saak hanteer en op welke gronde sou u
sodanige versoek kon weier?
In oorleg met die moderatuur en sinodale
regskommissie antwoord ek graag so op dié
navraag. Om op die navraag te kan antwoord,
moet die volgende in aanmerking geneem word:
1. Die Algemene Sinode het alreeds sedert 1990
haarself verbind tot die herstel van een
kerkverband met die ander drie kerke van die
Familie, naamlik die VGKSA, die NGKA en die
RCA. Met die laaste sinodesitting in Oktober
2007, het die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland
haarself ook weer vereenselwig met en by
herhaling weereens die vorige besluite wat deur
die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die
Algemene Sinode oor kerkhereniging geneem is,
bevestig.
2. Die vier kerke van die NG Kerk familie is tans
besig met ’n proses van kerkhereniging om die
goedgekeurde beginsel van een kerkverband in ’n
aanvaarbare kerkregtelike verband te omskep.
Die geskiedenis leer ons dat verenigingsprosesse
tussen kerke nooit eenvoudig is nie. Dit is ’n
proses waarvan die uitkoms nog bepaal moet
word. Al vier kerke loop die proses met geloofsonderskeiding en in diepe afhanklikheid van God
saam en is tans besig met ’n konsultasieproses in
hul onderskeie gemeentes. Eers na die afhandeling van die konsultasieproses, sal kerkrade en
sinodes oor die eindvoorstelle vir die kerkhereniging getoets word. Sinode en kerkrade sal
voortdurend op hoogte gehou word met waar ons
in die proses staan.

3. Die gedagte is ook nie dat die Sinode van Wesen-Suid-Kaapland op hul eie houtjie iets wil aanpak nie. Die sinode het wel besluit dat die moontlikheid van verenigende sinodes in terme van
Regl 6:5 (KO 2003, p125 en KO 2004, p50) deur
moderamens en sinodale kommissies van die
sinodes in ons streek ondersoek sal word. Die
motivering daarvoor is dat die eenheidsproses die
beste gedien sal word as dit tegelyk “van onder
af” (verhoudinge) sowel as “van bo af” (struktureel) groei. In so ’n proses gaan dit oor gesamentlike werksaamhede wat per ooreenkoms bepaal
word sonder enige kerkregtelike implikasies buite
die raamwerk van Regl 6. Daar is alreeds
sinodale kommissies en ringe wat só funksioneer.
So ’n kombinasie van werksaamhede tussen
gemeentes van die NG Kerk Familie is ook
moontlik en word aangemoedig.
4. ’n Kerkherenigingsproses wat tot kerkskeuring
lei, dien nie die eenheid van die kerk nie, daarom
sal daar in die herenigingsproses ruimte geskep
moet word vir gemeentes wat nie kan wag om te
herenig nie, sowel as vir gemeentes wat nie
daarvoor gereed is nie. Op die huidige oomblik
kan enige herenigingsaksie slegs binne die ordereëlings van Regl 6 plaasvind.
In antwoord op die navraag, wil ons kerkrade
daarop wys dat die kerkverband alles in sy
vermoë wil en sal doen om elke gemeente in die
NG Kerk op die pad van kerkhereniging deur ’n
behoorlike kerkregtelike proses mee te neem en
geen gemeente wat nie gereed is, te benadeel
nie. Die eerste vraag is wel belangrik, maar in die
lig van ons voorneme en die gepaardgaande
proses kan ons nie nou die vraag finaal
beantwoord nie. Wat ons wel kan antwoord, is die
tweede vraag: Soos ’n gemeente by ’n ring kan
aansoek doen om by ’n ander ring, met
goedkeuring van die moderamen, ingedeel te
word, kan ’n gemeente ook deur hul ring en
moderamen, met goedkeuring van die Algemene
Sinode, aansoek doen om by ’n ander sinode
ingedeel te word. Só ’n aansoek sal natuurlik
gemotiveer moet word.
Mag die Here ons in hierdie proses seën met
buitengewone wysheid, leerbaarheid en baie
geduld met mekaar.
In Sy heerlike diens.
Ds Hannes Theron (Aktuarius)
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Posbus 337, Somerset-Wes 7129
Tel: 021 851-5582 (k)
Faks: 0866 572 176
E-pos: hannes@nghelder.co.za
7 November 2007
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BEKNOPTE SAKEREGISTER
Die syfers verwys na die bladsy waar die saak voorkom. Verwysings is hoofsaaklik na die Notule (H1-H59).
Die notule gee volledige verwysings na die Agenda, laatstukke en beskrywingspunte wat die spesifieke saak
raak. Sien ook die Inhoudsopgawe (Hiv) vir verwysings na voorleggings. Die Agenda en Handelinge is ook
elektronies beskikbaar. Dit is dus baie maklik om ’n elektroniese soektog te doen na enige woord of frase.
1857-besluit, Herroeping van – H22-23 (Besluit
33), H65-68, H115-116,
2010 – H26 (Besluit 40)

E

A

F

ABID – H55-56 (Besluite 82-95)
Afgevaardigdes, Algemene Sinode – H38, H63
Afrika, verbandsbedieninge – H16 (Besluit 27)
Argief- en Inligtingswetgewing – H55 (Besluit 88)
Argief: Sien ABID
Argiefgebou, gebreke – H56 (Besluit 94)
Argivalia, toegang tot – H55 (Besluit 87)
Armoede – H40 (Besluit 51), H60
Artikel 9 – H13 (Besluit 18), H73
Assosiasie Stellenbosch-gemeente – H92-94
A-Z Handleiding – H25 (Besluit 34)

Fondse (SFK) – H41
Begroting – H41 (Besluit 64)
Kollektes – H41 (Besluit 65, 66)
Formule Sinodale Aandeel – H41 (Besluit 63)
Franschhoek – H9 (Besluit 7)

B
BADISA Mediese Skema – H41 (Besluit 62), H72
Barmhartigheid: Sien Diens van Barmhartigheid
Bediening van Bevryding – H57 (Besluit 99)
Begroting, Sinode – H41 (Besluit 64)
Begroting, SKA – H56 (Besluit 95)
Bevryding, Bediening van – H57 (Besluit 99)
Boesak, dr Allan (Groeteboodskap) – H59, H115
Burgerlike verbintenisse – H27 (Besluit 41)

C
Communitas – H14, H62, H70-71

D
Dank
Anthonissen, Kobus – H41 (Besluit 61)
BADISA – H40 (Besluit 55)
Goosen, Pierre – H40 (Besluit 57)
Rust, Averell – H40 (Besluit 54)
Van der Merwe, Willie – H40 (Besluit 52)
Diakonaat, Gekombineerde Kommissie vir – H40
(Besluit 56)
Diens van Barmhartigheid – H39-41 (Besluit 5162)
Diensverhoudinge – H52 (Besluit 77), H59
(Besluit 104)
Digitering van kerklike dokumente – H55 (Besluit
83-86)
Doodstraf – H27, H57 (Besluit 97, 98)
Doopviering – H12 (Besluit 13)
Drankmisbruik – H40 (Besluit 60)

Ekonomiese geregtigheid – H11 (Besluit 9)

G
Gekombineerde Kommissie vir Diakonaat – H40
(Besluit 56)
Gemeente-ontwikkeling – H13 (Besluit 20-24),
H61, H73
Gereformeerde Ekklesiologie – H13 (Besluit 16 en
17)
Gereformeerde Identiteit – H12
Getuienisaksie – H16 (Besluit 27-30)
Geweld en misdaad – H11 (Besluit 8), H57
(Besluit 96-98)
GKD: Sien Gekombineerde Kommissie vir
Diakonaat
GOKS – H13-14 (Besluit 20, 25, 26), H38
Groen Christene – H 12 (Besluit 10)
Grondwet – H13 (Besluit 12)

H
Herroeping van 1857-besluit – H22-23 (Besluit
33)
Homoseksualiteit – H26 (Besluit 37)
Honoraria – H41 (Besluit 68, 69)

J
Jeugkommissie – H16, H49 (Besluit 73)

K
Kerkeenheid – H12, H18 (Besluit 31); H19 (Besluit
32)
Kerkhereniging Konsultasie – H17, H60-61, H104114
Kerkhereniging, Regsaspkete – H18, H133
Kerkkantoorpersoneel – H55 (Besluit 82)
KGA Reglement – H52 (Besluit 81)
Kindertoelaes – H40 (Besluit 59)
Klinies-Pastorale Dienste, Sentrum vir – H40
(Besluit 57)
Kollektes – H41 (Besluit 65, 66)
Kombinasie van Ringe – H49 (Besluit 74)
Kommissies – H34-38 (Besluit 46)
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Kommunikasie, Direkteur – H62
Kommunikasie, Sentrum vir – H12, H52 (Besluit
79, 80)
Konsultasie, kerkhereniging (Sien Kerkhereniging)
Kuratorium – H25 (Besluit 34)
Kursusse vir Kerkkantoorpersoneel – H55 (Besluit
82)

L
Leer- en Aktuele Sake – H11

M
Maatskaplike werkers – H40 (Besluit 58)
Mediese Skema, BADISA – H41 (Besluit 62), H72
Misdaad – H11 (Besluit 8), H57 (Besluit 96-98)
Model van Dienslewering – H40 (Besluit 60)
Moderamen – H58 (Besluit 101), H101
Moderatuur, Samestelling – H9 (Besluit 5 en 6),
H62

Ringsgrense – H9, H27 (Besluit 42)

S
Sentralisering van registers – H56 (Besluit 90-93)
Sentrum vir Klinies-Pastorale Dienste – H40
(Besluit 57)
SFK: Sien Fondse
Sinodale Aandeel Formule – H41 (Besluit 63)
Sinodale Kollektes – H41 (Besluit 65, 66)
SKDB Mediese Skema – H41 (Besluit 62), H72
SKDB PSD – H40 (Besluit 53)
Spesiale Kollektes – H41 (Besluit 65, 66)
Springbokke – H58 (Besluit 102)
Stellenbosch-gemeente, Assosiasie – H92-94
Stemopnemers – H6
Struktuurontwikkeling – H38 (Besluit 47)
Suntec – H18

T

Ondersteuning van gemeentes – H61
Orde, Kommissie van – H6

Tik – H40 (Besluit 60)
Toegang tot argivalia – H55 (Besluit 87)
Toerustingsdiens – H13 (Besluit 19)
Trustees Predikante Pensioenfonds – H58
Tydelike Kommissies – H6

P

V

Parlementêre Lessenaar – H26 (Besluit 36, 39),
H40 (Besluit 58.1)
Predikante
Retraite – H39 (Besluit 48)
Verlof – H51 (Besluit 76)
Versorgingskommissie– H39 (Besluit 49)
Predikantebegeleiding – H39 (Besluit 50)
Predikante Pensioenfonds, Trustees – H58

VBO – H25 (Besluit 35) , H38
Verbandsbedieninge in Afrika – H16 (Besluit 27)
Verbintenis – H17, H58,59
Verenigde Ring van Stellenbosch – H51 (Besluit
75)
Verkiesing van Moderatuur – H26 (Besluit 38)
Addisionele Lid – H18, H24
Aktuarius – H11, H13-H15
Assessor – H8-H10
Moderator – H8
Skriba – H15
Verlof – H51 (Besluit 76)
Verskoning aan lidmate – H57 (Besluit 100)
Versorgingskommissie – H39
VIGS – H74-75
Voortgesette Bedieningsopleiding: Sien VBO
Vrouelidmate, H39, H58 (Besluit 103)

O

R
Registerafskrifte – H56 (Besluit 89)
Registers, Sentralisering van – H56 (Besluit 9093)
Reglement:
GOKS – H44 (Besluit 72)
KGA – H52 (Besluit 81)
SKG – H42-44 (Besluit 70, 71)
Regsaspekte, kerkhereniging – H18, H133
Regskommissie – H28-33 (Besluit 43-45)
Reiskoste – H7 (Besluit 4)
Retensiebeleid – H40 (Besluit 58)
Ringe, Kombinasie van – H49 (Besluit 74)

W
Wegbreeksessies – H7

