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VOORWOORD 

Tema:   In Christus saam oppad 
 
Die sinodevergadering van 2008 was „n waterskeidingsgeleentheid vir die 
NG Kerk in KZN. „n Nuwe hoofstuk is ingelei in die geskiedenis van hierdie 
sinode met die goedkeuring van nuwe stelsels en strukture. Naas die 
nuwe stelsels en strukture was dit meer die keuse van bemagtiging as 
tema vir die nuwe hoofstuk wat „n groot invloed uitgeoefen het. 
 
By die sinodevergadering van 2012 wil ons as sinodegangers luister na 
die verhale van die verskillende rolspelers (Sinodale Bedieningspanne, 
ringe, gemeentes , individuele gelowiges en ander) van die afgelope vier 
jaar. Ons wil luister of ons die bemagtigingstema na behore uitgewerk het 
en watter invloed dit gehad het binne die koninkryk van God. Ons wil 
luister en kyk of ons werklik in hierdie vier jaar ingeskakel het by God se 
besigwees in KZN. 
 
Ons wil luister na die verhale van die afgelope vier jaar om te hoor of die 
onderliggende tema van bestaansonsekerheid, wat tydens 2008 se 
sinodevergadering „n beduidende rol gespeel het, vervang is met die tema 
van bedieningsopgewondenheid en –verwagting. Ons het mos nie verniet 
in September 2011, tydens die uitgebreide Moderamenvergadering, vir 
ons 11 bedieningssleutelpunte vir „n hoopvolle bediening in 2012 en 
verder geformuleer en uitgebou (Vgl predikantebyeenkoms 2012) nie. 
 
Net om die geheue te verfris, hier is die 11 bedieningssleutelpunte weer: 
 

 Finansies 

 Diensbaarheid in die markplein 

 Skrifgetrouheid en Gereformeerde identiteit 

 Erediens 

 Gesinsbediening 

 Verhoudinge binne die gemeente 

 Verhoudings na buite 

 Leierskap 

 Kontekstueel relevant 

 Gestuurdheid 



 Holistiese dissipelskap 

Behalwe vir die verhale wat binne KZN geskryf is, was daar natuurlik in die 
loop van die afgelope vier jaar ook ander verhale wat afgespeel het en wat 
„n groot invloed op die NG Kerk in KZN het. Een van hierdie verhale is dié 
van die Algemene Sinode 2011. Na hierdie verhale (insluitend die besluite) 
van die Algemene Sinode gaan ons ook luister. Ons gaan „n hele aand 
afstaan om daarna te luister en die besluite te bespreek. Dan gaan ons, as 
deel van hierdie Algemene Sinode se storie, ook ruim tyd afstaan om te 
gesels oor die Bevoegdheidsraad en op „n unieke manier oor die 
betekenis van die Belharbelydenis. 
 
Ons gaan tydens die sinodevergadering 2012 egter nie net “terug-luister” 
nie, maar ook die eerste lyne begin skryf aan die volgende vier jaar se 
verhaal. Ons is mos saam kerk van Christus in KZN en daarom moet ons 
saam beplan en kragte saamgooi vir 2012 en verder. Die tema van ons 
Sinodevergadering is om dié rede:  
 

In Christus saam op pad. 
 
Die hoop-sleutelpunte en ons Gereformeerde identiteit gaan ons in hierdie 
gesprekke lei (Ons is dankbaar dat ons vir hierdie deel die insette en 
begeleidingsvaardighede van Nelus Niemand het). 
 
In die ontwerp van die sinodeveragdering 2012 het die Ontwerpspan 
besluit om te bly by die waardes van die belangrike 2008-
sinodevergadering: 
 
Positiewe waardering :  Die Here is reeds op wonderlike maniere aan die 
werk in en deur die Gemeentes, Ringe en Sinodewerksaamhede van die 
NG Kerk in KZN. Tydens die Sinodevergadering neem ons met 
dankbaarheid kennis van dit wat die Here binne en deur die kerkverband 
doen. Ons vier hierdie dinge met mekaar voor God. 
 
Uitdaginggerig :  Die Koninkryk van God is die erns van die kerk. Die 
erkenning van die heerskappy van Jesus op alle terreine is die kerk se 
strewe. Ons, as deel van die kerk van Jesus, is daarom opgewonde 
ingestel op alle geleenthede wat bestaan om die koninkryk van God uit te 
brei. Hierdie geleenthede word die uitdagings vir die NG Kerk in KZN om, 
in die oorwinnende krag van die Heilige Gees, God se koninkryk te vestig. 
“Ons is tot alles in staat deur Hom wat ons krag gee”  (Vgl Fil 4:13). 
 
Hoopskeppend :  Die kerk van Jesus Christus is die draers van die 
boodskap van hoop in Jesus Christus. In ‟n omgewing waar wanhoop, 
bedruktheid en moedeloosheid dikwels die oorhand kry, wil ons die hoop 
in en van Jesus bring. 
 
Eenvoud :  Die Sinodevergadering wil alles wat sy doen op so ‟n manier 
doen dat almal, met gemak, dit kan verstaan en verder dra. Wat 
verslaggewing, inrigting en vergaderingsprosedures aanbetref, is eenvoud 
die wagwoord. 



 
Saam met bogenoemde waardes geld die Luisterseisoenwaardes, 
omdat ons ingestel bly daarop om na God, mekaar en ons konteks te 
luister: 
 
Leerbaarheid :  Ons luister na die Woord van God, onder leiding van die 
Heilige Gees. In ons is die gesindheid van vrugbare grond, sodat die Saad 
kan vrugdra. 
 
Vertroue :  In ‟n gees van liefde luister ons na mekaar – en vertrou 
mekaar dat almal erns het met God, Sy Woord en Sy roeping vir ons. Ons 
aanvaar en bely dat die Heilige Gees werksaam is in elkeen van die 
afgevaardigdes en in die sinodale verband. 
 
Deernis :  In ons harte is die gesindheid van Jesus van omgee en 
ontferming vir mekaar en die konteks waarbinne ons leef. Jesus se 
teenwoordigheid in die wêreld spel immers deernis uit. 
 
Openheid :  Die Heilige Gees maak ons, met al ons gawes, diensbaar aan 
die wêreld. Soos ‟n blom wat oopgegaan het, is ons oop om te dien. Ons 
is gerig op die  hele aarde, want God het ons die boodskap van die Bron 
van lewende water, wat die dors van die hele wêreld kan les, toevertrou. 
 
Die gebed van die Ontwerpspan is dat ons tydens die sinodevergadering, 
15 – 18 Oktober 2012, ons saamwees in Christus sal kan vier, maar ook 
die eerste lyne sal skryf oor hoe ons saam met mekaar sal kan deelneem 
aan Christus se verhaal vir sy kerk in 2012 en verder. 
 
Die Ontwerpspan 
 

 

 
Simboliek van die Buiteblad 
(Ds. SWP Scott) 
 
Die agtergrond van die ontwerp is wit, wat dui op die reiniging van sonde 
deur Christus en die heiligheid wat Christus aan sy kerk gee. Die groen 
rondom die fokus van die ontwerp stel die lewe wat Christus aan sy kerk 
gee, voor. Die geel dui die warmte wat die Gees in die kerk gee aan. Dit 
omsluit die kerkseël wat die werk van die Drie-Enige God in sy kerk 
voorstel. Die blou basis van die ontwerp simboliseer vrede. Dit is die 
resultaat van die werk van die Gees in die kerk van Jesus Christus. Deel 
van die vrede en die werk van die Gees, word in die tema van die 
sinodesitting weergegee: 
 

In Christus saam op pad 
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VERSLAG VAN DIE MODERAMEN 

 

 “Eendag was daar 'n kerkie in KwaZulu-Natal.  Sy was nie baie groot nie, 

maar die Here s‟n wel. Dele van die kerkie was in die berge, dele in die 

dale, 'n deel op die platteland en 'n deel in die stad.  Daar was selfs 

deeltjies in smal en wye valleie, deeltjies in oerwoud en vlakte, en selfs in 

die bos.  Orals in ons provinsie het die Here sy kerkie as briewe aan die 

wêreld gepos. 

 

Die kerkie was klein en sy taak was groot, die afdraaipaaie was baie en 

reg rondom hom nood. Sy bestaan was bedreig, want tye verander, getalle 

die krimp en finansies word skraler.  

Dit was nie lekker nie, want die toekoms lyk al valer. 

 

Maar in die kerk self het die gety begin draai,  

in Christus is ons sekerheid en dis nie 'n „pie in the sky‟. 

 

Ons het mekaar bemagtig, maar begelei is veel beter. Na baie gesukkel 

weet ons dit nou verseker. Ons het begin saampraat oor die pad wat ons 

stap, gaan elkeen alleen stap, of gaan ons dalk saam hande vat? 

 

Party dink regtig daar word net gepraat, maar kyk na die gees van ons 

kerk en dis 'n heel ander saak. Sonder geraas en spektakulêre geskal, lyk 

dit tog of dinge in plek begin val. Nie orals ewe veel nie en plek-plek dalk 

nog verkeerd om gedraai, maar in die kerk as geheel het die pendulum 

sigbaar positief geswaai. 

 

Die denkers van ons Sinode, met 'n moeilike naam, genoem die Sinodale 

Visionêre Leierspan, vat die hele storie saam. Hulle het ook die prosesse 

begelei, maar die Moderamen moes sorg dat al die aksies sinergeer, die 

werksaamhede van die groepe bevestig en nuwe dinge goedkeur. Hulle 

moes ook dophou dat elkeen sy werk wel klaar kry.  

 

Wat nou verder volg, is beslis nie 'n treurmare,  

al gaan dit oor die harde werk  

en sweet van vier lange jare.  

Ons vertel nou die storie daaroor  

en vra dat elke oor hom sal instel  

om die belangrike detail te hoor. 
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1   'n Nuwe Begin 
 

Met die 2008 sinode is besluit om 'n nuwe werkwyse te volg, wat 

meegebring het dat die Moderatuur se rol drasties verander het.  Die 

bedoeling was om groter inklusiwiteit te verkry deur die Moderamen te 

vergroot en dit sodoende 'n meer visionerende en sinergerende 

vergadering te maak wat die werksaamhede van die diensgroepe moet 

bevestig. Dit het onder andere meegebring dat baie sake wat vroeër deur 

die Moderatuur as Dagbestuur van die Moderamen hanteer is, nou deur 

die Moderamen self hanteer is.  

 

Een ding wat vir die Moderamen van die begin af vas gestaan het, is dat 

die Moderamen nie 'n superkommissie is nie en ook nie wil wees nie, 

maar veral vir sinergering tussen die diensspanne van die Sinode wil sorg 

en toesien dat daar nie sake ongehanteer gelaat word nie en nuwe 

werksaamhede van die diensspanne goedgekeur / bevestig word.  

Daarom het die bedieningspanne tydens vergaderings verslag gedoen. 
 

In hierdie nuwe bedeling moes al die diensspanne hulle weg vind.  In 

hierdie hele proses was die werk van die Sinodale Visionêre Leierspan 

(SVL) sentraal wat die leiding van die prosesse en die rigting en saamtrek 

van werksaamhede betref.  Daarom dat die werksaamhede van die SVL 'n 

beduidende deel van hierdie verslag uitmaak. 

 

2   Sinodale Visionêre Leierspan (SVL) 
 

As 'n nuwe span van die Sinode, het die SVL sy taak en opdrag vanuit die 

Sinode soos volg opgesom: 

 

Die SVL: 

1 Funksioneer binne die raamwerk en doelwit van bemagtiging. 

2 Is konteksbewus (gemeentes se leefwêreld, Afrika) en help 

die kerkverband hiermee (bv rondom sake soos 

Grondhervorming). 

3 Is die profetiese stem vir die kerk in KZN (Leer & Aktueel). 

4 Vestig, beskerm en verruim waar nodig die identiteit van die 

NGK in KZN.  

5 Visioneer en dra die visie van die sinodale verband. 

6 Dink strategies in terme van die groter kerksisteem in KZN. 

7 Skep verhoudingsnetwerke binne die kerkverband en op 

ekumeniese terrein. 
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8 Hanteer kommunikasie, inligting (argief) en bemarking van 

wat in die kerkverband gebeur. 

9 Ontwerp die grootgroepgebeure soos byvoorbeeld die 

Sinodevergadering en Moderamenvergadering. 

10 Stel fasiliteringsdienste beskikbaar in die kerkverband. 

 

Dit is geen geringe taak nie en die SVL het daarom vroeg in 2009 'n 

retraite gehou waar besin is oor die funksie van die SVL, demografiese en 

sosio-ekonomiese werklikhede in die land en KZN, die heersende 

gemeenskapsgees, die posisie van die NG Kerk in die algemeen en 

spesifiek in KZN, die siening van ingeligtes buite ons kerk oor die kerk en 

die terugvoering van die tafelgesprekke tydens die Sinode van 2008.  By 

die geleentheid het prof. Nelus Niemand vir twee dae saam met ons besin, 

asook ds. Mbonambi Khuzwayo van die VGKSA vir een dag. 

 

'n Lys van prioriteite is tydens die retraite bepaal en aan die Moderamen 

voorgelê. Die Moderamen het daaruit verder geprioritiseer.  Die een saak 

wat uitgestaan het en aangespreek moes word, was die kwessie van 

bestaansonsekerheid in sy vele vorme wat vir die sinodegangers 'n 

ernstige probleem was.  

 

Die hele kwessie van bestaansonsekerheid was gevolglik die ondertoon 

van alle besinning van die SVL en Moderamen die afgelope vier jaar.  Dit 

is aangespreek en daar is 'n positiewe uitkoms, soos later in die verslag 

sal blyk.  Bemagtiging van gemeentes was die uitgangspunt en die 

bedoeling daarvan was nie soseer studiestukke nie. Ander weë soos 

konferensies, sprekers, kursusse, ens. moes gesoek word. 

 

Die volgende prioriteite is in 2009 deur die Visionêre Leierspan bepaal: 

 

1 Verhoudinge - Na binne en na buite. 

2 Aanpasbare (adaptive) leierskapkultuur - In die lig van ‟n 

voortdurend veranderende  konteks wat onsself en leiers in verband 

betref (Veranderings-fiksheid). 

3 Ouerwordende hoër lewensverwagting - open nuwe 

bedieningsmoontlikhede. 

4 Dinamiese kontekstuele kerkwees - Die geïntegreerde 

gemeenskappe in KZN skep 'n legio geleenthede om dinamies kerk 

te wees.  Daar is 9.5 miljoen mense in KZN waarvan ‟n groot 

persentasie ongelowig is.  Dit maak bedieninge soos die  

Middestadbediening in die Durbanmetropool noodsaaklik. 

“Rebranding” is ook 'n moontlikheid wat nie geïgnoreer kan word 

nie,  inteendeel. 
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5 Kapasiteit  - Die vermoë, gawes en inisiatiewe van lidmate is 'n 

kosbare bate van ons kerk wat op elke moontlike manier 

aangewend en uitgebou moet word.  Ons het ook 'n groot groep 

lidmate wat baie lojaal is. 

6 Mooi stories - Op elke vlak van Gemeente, Ring en Sinode, is daar 

baie stories van hoop wat as deurlopende inspirasie kan dien. 

7 Luisterkultuur - Ons moet 'n luisterkultuur ontwikkel met goeie 

nuwe “tools”. 

 

Deur middel van die luistersiklus stel die Moderamenvergadering in 2009 

die volgende vier prioriteite as die belangrikste: 

 Dinamiese kontekstuele kerkwees. 

 Aanpasbare leierskapstruktuur 

 Verhoudinge 

 Kapasiteit van lidmate 

 

Die begroting is aan die hand van hierdie prioriteite hanteer en elke 

bedieningspan het insette gelewer.  Dit is die eerste keer dat die begroting 

van die Sinode op hierdie manier hanteer is.  Nie net die vergadering self 

was deur almal as uiters sinvol beleef nie, maar die resultate daarvan het 

die waarde van hierdie manier van werk bewys. 

 

Uiteindelik het die SVL die volgende sewe prioriteite gestel wat so 

deur die Moderamen aanvaar is: 

 

Fokus op Christus  

Die Woord moet steeds sentraal staan. (Al die goed is reeds in die 

Woord). Dit sluit in om meer Christus-gedrewe as projekgedrewe te 

wees. 

 

Betrek gemeentes   

Ons soek drywers, lidmate wat voor loop.  Lidmate moet meer oor 

die geskiedenis van die NG Kerk geleer word.  Meer 

geloofsonderskeidende gesprekke moet in gemeentes gevoer word 

(Goddelike visionering).  Gemeentes moet in waarde toevoeging 

geken word en voorstelle van hulle gevra word. Besluite moet 

vinnig en effektief aan gemeentes gekommunikeer word. 

 

Reik uit na ander kerke  

Gemeentes moet al meer deel raak van die dorp.  Dit is nodig om 

as familie van kerke hande te vat.  Die Kerk van Christus is ŉ huis 

met verskillende “kamers”. 
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Positiewe manier van Leef   

Ons moet nuut, anders, leef.  Ons moet mekaar met liefde versorg.  

Christene moet in hulle huwelike en gesinne volgens Bybelse 

beginsels leef.  Moenie rassisties of seksisties leef nie.  Dit gaan nie 

oor ras of kultuur nie.  Christene moet betroubaar en hardwerkend 

wees.  Jy moet kerk wees daar waar jy is.   

 

Positiewe “vibe”   

Die Kerngroep moet begin dóén en die ander sal volg.  Ons moet 

weer ŉ positiwiteit in die kerk en onder lidmate kry.  Ons taalgebruik 

moet nuut en vars wees, ons moet in vandag se taal praat.  Ons 

moet God meer vertrou en minder self die beheer uitoefen.  Wys 

dankbaarheid vir wat wel is en gebeur.  Dit is belangrik dat jou kop 

sal draai en jy sal sê: “Ek wil”. 

 

Gestuurd wees  

Die Kerk se bediening is soms te veel na binne en nie na buite 

gerig nie.  Dit is belangrik om te kyk waar God aan die werk is en 

daar betrokke te raak.  Ons moet ligdraers wêreldwyd lanseer.  Alle 

bedieninge in die gemeente moet gerig wees op ons gestuurdheid.  

Die prediking moet op gestuurdheid gerig wees. (Hoe leef ek die 

boodskap prakties na buite uit.)   Leraars en leierskap moet 

dienswerk moduleer, nie net preek of besluite neem nie.  Dit gaan 

om liggaam van Christus te wees waar jy is.  Elke gemeente in 

bestaansonsekerheid moet weer seker maak van die rede vir hulle 

bestaan. Wys die verandering van die mega-omgewing uit en die 

opsies oor die moontlikheide wat dit skep. 

 

Multi-kerklik en multi-kultureel   

Gemeentes sal moet begin om multi-kerklik en multi-kultureel te 

bedien. „n Voorbeeld daarvan is Durban.  In die verlede is baie 

weerstand ondervind maar op die oomblik is mense baie meer oop 

en positief daarvoor.  Daar sal ook gekyk moet word om, waar 

nodig, Engelstalige eredienste te hou.  Daar moet nuwe 

perspektiewe gekweek word oor die verandering. Leer by ander 

kerke en werk met hulle saam, sonder om jouself in die proses prys 

te gee. Die multikulturele werklikheid is op die platteland nog 

minder 'n werklikheid as in die stad. Multikultureel is die 

geleenthede om in die gemeenskap betrokke te raak vanuit ŉ 

voertuig met ŉ eie identiteit en hoort dan eintlik ook by 

gestuurdheid. 
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Die volgende aksies is na aanleiding van die prioriteite geneem: 

 

1 'n Bespreking deur die Moderamen, oor die fokus op Christus, die 

betrek van gemeentes, die uitreik na ander kerke, „n positiewe 

manier van lewe, ŉ positiewe „vibe‟ en gestuurd-wees is na Faskom 

verwys om kennis te neem (met die oog op bemagtiging) en die 

SBS (ook met die oog op bemagtiging).   

2 Faskom gaan die bestaande beskikbare hulpmiddels identifiseer en 

fasiliteerders tot ringe en gemeentes se beskikking stel.   

3 ŉ Video-opname van die Moderator waarin hy die luisteraar hoop 

gee deur die bekendstelling van die aanspreek van 

bestaansonsekerheid deur ons Sinodale leierskap. Lê klem op die 

mega-omgewing, asook op die behoud van eie identiteit. 

4 ŉ Besoek deur die moderator aan ringe in 2011, waartydens hy die 

saak van bestaansonsekerheid wat plek maak vir sekerheid in 

Christus, aan die orde stel. 

 

Die Moderator het die ringe besoek, met 'n uiters goeie gevolg.  Dit het 

bygedra om 'n positiewe gesindheid in die sinodale gebied te help skep. 

 

Die SVL het die Moderatuur versoek om die Moderamenvergadering van 

April 2011 af te stel en in die plek daarvan 'n vergadering met die Sinodale 

Diensgroepe byeen te roep om die sewe prioriteite met hulle deur te trap. 

Byna soos „n mini-sinode. 

 

Een saak wat deurentyd na vore gekom het, belangrik was, is dat ons in 

die proses wil seker maak dat ons: 

Nie geboue verloor nie. 

Nie leraars verloor nie. 

Nie lidmate verloor nie. 

 

'n Uitgebreide Moderamenvergadering is op 21 September 2011 in die 

Sinodale Sentrum gehou.  By die geleentheid het die SVL die 

teenwoordiges geleentheid gebied om oor kerkwees saam te praat. 

 

Elf aspekte van kerkwees vir die Sinodale gebied in 2012 en verder is 

tydens die byeenkoms bepaal, te wete: 

1 Finansies 

2 Diensbaarheid in die markplein 

3 Skrifgetrouheid en Gereformeerde identiteit 

4 Erediens 

5 Gesinsbediening 

6 Verhoudinge binne die gemeente 
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7 Verhoudings na buite 

8 Leierskap 

9 Kontekstueel relevant 

10 Gestuurdheid 

11 Holistiese dissipelskap 

 

Die hele proses kulmineer tydens die 2012 Sinode. 

Die hoofmoment op pad na die sinodevergadering, was die 

Predikantekursus van 2012, waar ds Johann Symington die 11 aspekte 

van kerkwees saam met die leraars van KZN deurgewerk het.  Dit was 'n 

hoopskeppende geleentheid vir elkeen teenwoordig. 

 

 

3 Dinamiese Kontekstuele Kerkwees   
 

Die saak is ook deur die 2008 Sinode op die tafel van die SVL geplaas en 

as prioriteit aanvaar.  Een groot vraag aan die orde was: “Hoe kan die NG 

kerk in KZN waarde in en aan die gemeenskap toevoeg sonder om 

noodwendig geïntegreerd te wees en ons identiteit te verloor?”  Vir die 

doeleindes van die besinning is vertrek van die interne sterkpunte van die 

NGK in KZN en dit in gesprek gebring met eksterne geleenthede in die 

omgewing. 

 

Die volgende sterkpunte is geïdentifiseer:   

Sterk Gereformeerde Teologie, lidmate teologies sterk, Woordgedrewe, 

sterk infrastruktuur, kapasiteit, vermoë, gawes, inisiatiewe, lojaliteit van 

lidmate. Aanpasbaarheid in nuwe kontekste, intieme familie (klein sinode), 

mooi stories (in gemeentes en ringe), luisterkultuur, baie meer van ŉ 

dienskneggestalte, CMD (sterk gemeenskapsdiens voertuig), begaafde 

leraarskorps, buigbare stelsels, ekumeniese openheid.  Wat lidmate betref 

open „n langer lewensverwagting ook nuwe bedieningsmoontlikhede. 

 

Daar is besondere geleenthede soos onder andere: 

Geïntegreerde (multikulturele) gemeenskappe (9.5 miljoen mense in KZN 

waarvan baie nie Christene is nie - Durbanmetro alleen 3.5 miljoen), 

geleentheid vir “rebranding” – NGK kan in ander gedaantes funksioneer, 

baie geleentheid vir sosio-ekonomiese betrokkenheid in die omgewing, 

diakonale gemeentes, vennootskappe, baie geleentheid vir publieke 

getuienis, nuwe kommunikasiemiddele, “connectivity” vanweë die internet, 

ens. 
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Idees wat uit die besinning na vore gekom het: 

 Gemeentes kan hulle kapasiteit saamvoeg vir bepaalde projekte of 

bedieninge (bv. Durban middestad se metropoolbediening). 'n 

Koninkryksperspektief is nodig. 

 Lidmate kan in hulle omgewing dissipelskap beoefen (bv. 

mentorskappe: help gelowiges wat nie geletterd is nie met 

Bybelstudie, kategese). 

 Ruil mooi verhale oor kontekstuele bedienings uit.  Inspireer 

mekaar om in konteks kerk te wees. 

 Akkommodeer diverse bedieningsvoorkeure.  Gee gemeentelede ŉ 

verskeidenheid van uitreik- en ander projekte. 

 Die sterkpunte van die NGK kan in diens van ander kerke en 

rolspelers in die Koninkryk gestel word. 

 Vennootskappe (op gelyke voet). 

 Lidmate se koppe swaai oor NGK in SA-konteks.  Raak al meer 

orals dissipels. 

 Gasvryheid teenoor “ander” mense. 

 Kommunikasievaardighede in ŉ multikulturele konteks opskerp. 

 Wees geloofwaardig. 

 Ken jou eie identiteit en wees gemaklik daarmee. 

 Breek persepsies af (dekonstrueer). 

 Wees kreatief en benut nuwe (tegnologiese) hulpmiddels. 

 

Die besinning het daartoe gelei dat gekyk is hoe die kerkverband 

gemeentes kan help. Op die volgende sake is besluit om rigtinggewend in 

die kerkverband te werk: 

 

Kategoriale konferensies - (Stadsgemeentes, klein gemeentes, 

plattelandse en dorpsgemeentes ens.) waar die saak van dinamiese 

kontekstuele kerkwees op die tafel is.  

Kerkverstaan - in die tyd waarin ons is.  (Die Kerk as liggaam, 

instituut, organisme ens.) 

Leierskap - in al sy fasette. 

Stories/stimulante - (onder andere van Johann Symington en ook 

mense wat nie meer by die kerk uitkom nie, ens.) Stimulante moet by 

die aard van die bepaalde kategorie aanpas. 

 

Die SVL bly die adres van die saak van dinamiese kontekstuele kerkwees. 

Die saak is so belangrik dat daar ook, wat die begroting betref, behoorlik 

hiervoor voorsiening gemaak word.  Dit sluit in die gebruik van die 

moderator, ringe, Faskom-fasiliteerders en ander “tools”, grootgroep 
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byeenkomste, sinodesitting, predikantekampe, kommunikasie (selfs 

multimedia) ens. 

 

4 Ringsfunksionering 
 

Reeds tydens die padberade voor 2005 se sinodevergadering het die saak 

van die ringe ter tafel gekom.  

Tydens die Sinodevergadering van 2005 het die vergadering gedagtes oor 

ringwees gewissel. Die Visionêre Taakgroep van die Sinode het telkens 

die ringe as ‟n prioriteitsaak vermeld, maar kon, as gevolg van ‟n klomp 

ander prioriteite op die tafel, nie daarby uitkom nie. Dit was ook waar van 

die Stelsels Taakgroep voor die 2008 Sinodevergadering. Tydens die 

vergadering van die Moderamen in September 2009 het die vergadering ‟n 

aantal riglyne begin deurtrek insake ringe. Die Visionêre Leierspan het 

tydens sy vergadering in Maart 2010 verder aandag aan 

Ringsfunksionering gegee. 

 

Op grond van die gespreksvraag: “Hoe moet ‟n ideale ring lyk wat 

waarde toevoeg tot die Koninkryk van God en die kerk?” asook die 

inbring van die gedagtes van die Moderamenvergadering van September 

2009, die Visionêre Leierspanvergadering van Maart 2010, en die 

Kerkorde oor Ringe (Art 31) het die volgende gedagtes uitgekristalliseer 

(die hoofpunte word hierna deurgegee en die inhoud van die toepaslike 

kaartjies onder elke hoofpunt): 

 

Samestelling en funksionering van ring 

 Ooreenkoms: Verbintenis teenoor mekaar 

 Totale betrokkenheid van alle lede in die Ring 

 Vir sekere sake in ander voertuie saamkom 

 Ander voertuie? Kategoriale Ringe 

 Vaartbelyn 

 Funksioneel (in nuwe tye) 

 Ringsamestelling 

 Groot genoeg om funksioneel te wees 

 Verteenwoordigend 

 Volle kerkrade by Ringsvergaderings 

 Die volgende moontlikheid vir Ringsamestelling is spesifiek op die tafel 

geplaas: Kategoriale Ringe 

 ‟n Buigbaarheid om vir sekere sake nuwe en ander “kombinasies” te 

maak. 
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Vennootskappe 

 Tussen NGK en VKG en RCA 

 Vennootskap in ekumeniese verband 

 Strategiese plan 

 Vestig vennootskappe en netwerke 

 Diversiteit is positief 

 Eenheid in aanvaarding van verskeidenheid 

 Waak teen isolasie 

 

Verhoudings 

 Koninkryksverhoudings Netwerk 

 Verhoudings bou 

 Verhoudings bestuur 

 Leiers ontmoeting 

 Verhoudings en omgee-gemeenskap 

 Leraars dra mekaar 

 

Visionerende leierskap 

 Ring van gestuurde gemeentes 

 Gereelde kanselruilings 

 Versterk en ondersteun plaaslike kerkwees / gemeentes 

 Strategiese plan vir ringsgebied: 

Reflekterend    

Insiggewend  Leidinggewend 

Rigtinggewend 

Energerend        

 Geloofsonderskeidend saampraat 

 Behoefte gedrewe 

 Koördineer gemeentelike praktyk 

 Help gemeentes konteks verstaan 

 Saambid 

 Ooreenkoms tussen ŉ groep gemeentes om mekaar te help – kerkwees 

 Uitbou van kerkwees 

 

“Eendrag maak mag” 

 Samewerking t o v groter inisiatiewe 

 Deel kapasiteit 

 Ringsfonds 

 Versterk en ondersteun plaaslike kerkwees / gemeentes 

 Saam stem dik maak vir impak 

 Belangegroepe 
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 Gesamentlike projekte 

 Behoeftegedrewe 

 Ooreenkoms tussen ŉ groep gemeentes om mekaar te help – kerkwees 

 

Ondersteuning 

 Sterk ondersteunende rol 

 Onderlinge sorg (tussen gemeentes) 

 Saamwerk en mekaar ondersteun 

 Konkrete omgee binne die waarheid 

 

Oor bostaande was die vergadering dit eens en is die hoofpunte 

aangewys as punte waarmee verder gewerk kan en moet word, om ‟n 

ringsfunksionering daar te stel wat waarde toevoeg tot die Koninkryk van 

God en die NG Kerk in KZN. 

 

Daar was egter meer onsekerheid binne die vergadering rondom die meer 

formele en kerkordelike funksies van die ring. Veral het die vraag na 

visitasie as deel van die ringsfunksionering heelwat gesprek uitgelok. 

(Moet hierdie “formele” sake enigsins deel wees van die 

Ringsfunksionering?) 

Hierdie gesprek het gelei tot die volgende moontlike “hoofpunt(e)” vir 

Ringsfunksionering: 

 

 Visitasie 

 Impakbestuur 

 Begeleidende bestuur 

 Toesig 

 Welwese 

 Korporatiewe begeleiding (bestuur) 

 Draer van Christelike identiteit 

 Kerkordelike funksies 

 

Die SVL het die uitkomste van die Moderamenvergadering, 24–25 Maart 

2010, oor die Ringsfunksionering  hanteer, bestudeer (vgl Notule 

Moderamenvergadering 24–25 Maart 2010, punt 6) en tot die volgende 

gevolgtrekkings gekom: 

 

 Ringe is steeds „n belangrike deel van die uitdrukking van die 

kerkverband en van die noodsaaklike christelike dissipline van die 

kerk. 

 Al die sake wat tydens die Moderamenvergadering genoem is as 

inhoud vir Ringsfunksionering is huidiglik baie haalbaar. Daar is 
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geen verhindering dat al hierdie genoemde sake in al die ringe kan 

konkretiseer nie. Dit staan ringe vry om hierdie sake in hulle 

ringsfunksionering in te bou. 

 Uit die genoemde sake blyk dit wel dat daar „n dringende behoefte 

aan goeie ondersteunende verhoudinge in ringe is. 

 Die ring gaan binne die presbiteriale kerkregeringstelsel altyd „n 

kerkregtelike funksie hê (insluitend kerklike tug en toesig). Dit is 

tans onmoontlik om hierdie funksies op ander maniere uit te voer. 

Selfs al sou die tribunaal-gedagte verwesenlik, sal die ring steeds 

van hierdie funksies behou. 

 Visitasie as uitdrukking van die kerkverband/liggaam van Christus  

se omgee vir mekaar, sal altyd „n belangrike saak moet bly. Ringe 

kan dit anders noem en inrig na eie goeddunke, maar die saak sal 

wesenlik bly. 

 Die Sinodale Visionêre Leierspan is daarom van mening dat daar, 

in die lig van die invoere van die Moderamenvergadering van 24–25 

Maart 2010, geen dringende noodsaak is om enigiets nuuts oor die 

ringe te skryf, of om ander strukture daar te stel nie.  

 Die SVL het die behoefte om sekere sake binne die sinodale 

verband op kategoriale manier te hanteer, raakgesien. Dit is egter 

nie van sodanige aard dat ringe heringedeel moet word op 

kategoriale “grense” nie. 

Die Sinodale Visionêre Leierspan stel hom wel ten doel om:  

o Goeie verhoudinge in ringe aan te moedig en om daarmee 

behulpsaam te wees. 

o Fasiliteerders beskikbaar te stel wat ringe kan begelei in die skep 

van ruimtes vir goeie verhoudinge en die implimentering van 

behoeftestrukture. 

o Kategoriale geleenthede (bv konferensies) te reël waar sommige 

sake (bv dinamiese kerkwees) hanteer kan word. 

Die Moderamen het hierop sy stempel geplaas. 

5 Ander sake wat die Moderamen hanteer het 
 

5.1 Navraag van 2005 Sinode oor Belhar 
(Die Belydenis van Belhar  – Bylae 1) 

Na aanleiding van 'n navraag van die 2005 Sinodevergadering aan 

die Moderatuur van die VGKSA om uitsluitsel te gee oor die 
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bewoording van die Belhar belydenis “dat God op 'n besondere 

wyse die God van die noodlydende is”, is die skrywe hieronder van 

die Moderatuur van die VGKSA gedurende Julie 2008 ontvang. 

 

Antwoord aan die Sinode van NG Kerk in KZN insake Belhar 

Belydenis: 

 

Uit die besluit van die sinode blyk dit dat die  sinode die moderatuur van die 

Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) versoek om  

uitsluitsel te gee oor die bewoording in die Belhar Belydenis “dat God op 'n 

besondere wyse die God van die noodlydende is.”  Hierop kan onder andere die 

volgende antwoord verstrek word: 

 

1. God  is  beslis  nie  die God  van die  uitverkorenes, die gelowiges en die kerk 
nie. God  is die God van die ganse heelal en dus van elke lewende mens op 
aarde. Hy is ook die God van diegene wat nie uitverkies is nie en dus nie in Hom 
glo nie. 
 
2. God is te alle tye en in alle situasies die God van liefde, geregtigheid en vrede. 
Dit is Hy vir alle mense - ook die ongelowiges. “Want so lief het God die wêreld 
gehad..." 
 
3. Waar liefdeloosheid, ongeregtigheid en onvrede bestaan, is God in besonder 
teenwoordig omdat sodanige optrede deur mense teen sy Goddelike wese 
ingaan.    Hy is  dus op 'n besondere wyse teenwoordig waar mense met 
liefdeloosheid en   ongeregtigheid behandel word, waar dus geen vrede bestaan 
nie, en mense dus noodlydend is. 
 
4. Hoe is God dan "op 'n  besondere wyse" teenwoordig by diegene wat nood het 
aan  liefde, geregtigheid en vrede?  Alleen omdat  dit God se aard (Wese) is om 
juis waar sodanige toestande bestaan, teenwoordig te wees om te stry teen dit 
wat  teen sy Wese ingaan, en die besondere wyse waarop God teen dit wat 
mense noodlydend maak, aan die lig te stel, sodat juis die  uitverkorenes, die 
gelowiges,  en dus die kerk, daarteen sal stry en die lot van die noodlydendes 
sodoende verander kan word. 
 
5. U vra vir Skrifberoep en eksegese vir hierdie bewoording in die Belhar 
Belydenis. Dit is onnodig om bepaalde Skrifgedeeltes met eksegese te verstrek  
omdat die Bybel van A tot Z spreek oor die liefde, geregtigheid en vrede wat God 
vir sy Skepping bestem het. Dit is daarom ook die hart van die Evangelie (Goeie 
Nuus) dat God nie sy rug draai op en swyg oor dit wat teen sy bestemming vir die 
werk van sy hande ingaan nie.  Was Jesus wat aan alle mense die hart van God 
kom blootlê het,  nie juis op 'n besondere wyse by die noodlydendes (sondaars, 
tollenaars, verworpenes, siekes, ens., ens.) van sy tyd teenwoordig nie? 
 
6. Om onduidelikheid te hê oor die feit dat God op 'n  besondere wyse die God 
van die noodlydende  is,  is om onduidelikheid te hê oor die hart van God, die 
Evangelie (die Goeie Nuus). Sodanige onduidelikheid word veroorsaak deurdat 
die  Evangelie versluier word sodat die volle lig daarvan nie gesien kan word nie. 
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7. Ons pleit by u om die volle konsekwensie van die Evangelie te  aanvaar en dat      
u daarom ook die Belhar Belydenis in sy geheel met dankbaarheid sal aanvaar. 
Die  Belydenis is soos alle ander Belydenisse, uit die hart van medegelowiges 
onder die  leiding van die Heilige Gees, gebore. Daarom behoort gelowiges 
wêreldwyd,  soos wat tans reeds gebeur, die Belydenis met vreugde en 
lofsegging  aan die Heilige Gees, te aanvaar – in besonder ook die sinode van 
die NG Kerk in KZN. 

 

Hierop het die Moderamen soos volg besluit: 

 

1.  Dat ons ‟n brief rig aan die Moderatuur van die VGKSA wat die 

volgende insluit: 

 

1.1  Dat ons hulle bedank vir die verduideliking wat hulle aan ons 

deurgestuur het, met die versekering dat ons hulle brief aan ons 

volgende volle Sinodevergadering sal deurgee. 

1.2  Dat ons hulle verseker dat ons saam met hulle die waarheid van die 

Evangelieboodskap en die uitlewing daarvan op die hart dra. 

1.3   Dat ons navraag dus nie voortgespruit het uit onduidelikheid oor die 

Evangelieboodskap of onwilligheid om te sien wat die Skrif leer of 

om gehoorsaam te wees daaraan nie (punt 5 en 6 in hulle brief) 

maar juis omdat ons saam met hulle diensbaar wil wees aan die 

koms van die Koninkryk en aan die waarheid van die Evangelie in 

belydenis en lewe gestalte wil gee. 

(Onduidelikheid of navraag oor wat die belydenis bedoel, is nie 

reglynig gelyk aan onduidelikheid of bevraagtekening van die 

boodskap van die Skrif/Evangelie nie). 

1.4 Dat ons hulle die seën van die Here toebid en die bede uitspreek dat 

ons  steeds in liefde en eenheid sal hande vat en nader aan mekaar 

sal groei. 

  

2 Dat die korrespondensie rondom die saak hiermee as afgehandel 

beskou word. 

   

3 Dat die brief van die VGKSA en ons respons vir kennisname 

ingesluit word in die stukke vir die volgende Sinodevergadering met 

aanbeveling dat die saak as afgehandel beskou word. 

  

Na die Algemene Sinode 2011, sal die aanvaarding al dan nie, van die 

Belhar Belydenis in ons sinode en gemeentes aan die orde kom. Di. 

Frikkie van der Merwe en SW Scott is aangewys om die leiding in ons 

sinodale gebied te neem wat die hantering van die saak betref. 
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5.2   Ander knel-sake: 

Die volgende sake is ook hanteer en die uitkomste is mettertyd in die 

ePosduif vermeld: 

 

1 “Besorgdheid oor uitsprake van teoloë binne die kerk wat 

moedswillige vrae vra oor sake wat die kern van ons geloof raak, 

soos die historiese opstanding van ons Here Jesus.  Die krisis word 

hier vererger deur die pers se hantering van die saak/debat. (PMB, 

ook Vryheid)” 

 

2 “Daar is ‟n behoefte aan gesprek rondom die saak van doop en 

herdoop, veral na aanleiding van berigte in Rapport rondom die 

leraar van Queenstown. Daar is ook eie situasies. (Ring van 

Ladysmith)” 

  

3 “Die (werklike) plek en rol van die Belydenisskrifte (Drie Formuliere 

van Eenheid) binne ons kerk. (Port Shepstone)”  

 

4 Die Durban-metropool het 'n uitreik rondom die Smithstraatkerk 

begin, wat 'n uiters waardevolle bydrae tot die uitbou van die 

Koninkryk in die metropool lewer.  Hulle het egter 'n finansiële nood 

gehad en die Moderamen het via die SOS ruim gehelp. 

 

5 Soos deur die Sinodevergadering besluit, is die datum van die 2012 

Sinodesitting deur die Moderamen bepaal en is 'n Ontwerpspan vir 

die Sinodesitting aangewys.     

 

6 Liefde en Barmhartigheid het die Moderamen daartoe gebring om 

die SOS te versoek om 'n weg te vind waarop die karige pensioene 

van die huidige VGKSA pensioenarisse in KZN aangevul kon word. 

Die SOS het 'n weg gevind en dit is in die begroting ingewerk dat 'n 

jaarlikse bedrag van R3,000 aan elke bestaande pensioenaris 

(emeritus leraar) van die VGKSA beskikbaar gestel word, waarvoor 

daar groot waardering is. 'n Eenmalige bedrag van R200,000 is tot 

versterking van die VGKSA in KZN leraars se pensioenfonds 

gemaak.  'n Pro rata deel word aan elke huidige leraar uitbetaal op 

ouderdom 65 as 'n pensioenversterker.  Ook hiervoor het die 

VGKSA in KZN groot waardering. 

 

7 Die versoek tot sentralisering van die argief deur die Algemene 

Sinode (AS) het 'n futiele oefening geword. Die proses van 

digitering gaan steeds voort. 
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8 Juis omdat ons groot waardering vir die vrouepredikante in die NG 

Kerk in KZN het, het die Moderamen besluit dat hulle op geen 

manier anders behandel behoort te word as hulle manlike kollegas 

nie.   

 

9 Na aanleiding van verwarring oor die versoeke vir betaling van die 

bywoning van kursusse, konferensies, ens. het die Moderamen  

besluit dat diensspanne in die toekoms self sal kyk na finansiële 

versoeke wat op hulle terrein lê.  

 

10 Hoewel dit 'n baie moeilike saak is, het die Moderamen, via sy 

verteenwoordigers, die vinger op die pols probeer hou wat 

grondhervorming nasionaal en provinsiaal betref.  Wat die ekumene 

betref, is die deelname van die NG Kerk vir ander kerke baie 

belangrik en het ons verteenwoordinging in die meeste ekumeniese 

liggame in die provinsie.  Dit sluit die KZNCC, TAMCC, Diakonia, 

ens in. Dit het daartoe bygedra dat bepaalde vredesprosesse tot 

voordeel van die hele provinsie begin en deurgevoer is.  Misdaad 

en geweld het ook via ons verteenwoordigers op die bepaalde 

liggame die nodige aandag gekry. 

Onder die punt oor die Algemene Sinode word meer oor die saak 

gesê. 

 

6    Sake wat die Moderatuur hanteer het 
 

Die Moderatuur (Dagbestuur) het sekere funksies vervul wat deel van die 
storie van die Moderamen is. 
 
6.1 Eerste taak van die Moderatuur was om die notule van die 

Sinodevergadering van 2008 goed te keur.  Dit is tydens die eerste 

vergadering op 9 Julie 2008 gedoen. 

 

6.2 Die besluite van die 2008 Sinode wat op die Algemene Sinode 

betrekking het, is deur die Skriba in opdrag van die Moderatuur aan 

die ASM deurgegee. Die besluite, oor byvoorbeeld 

gemeenskapsbeveiliging, is via die ePosduif onder die aandag van 

gemeentes gebring. 

 

6.3 Sake is, soos dit op die tafel van die Moderatuur gekom het, na die 

toepaslike diensspanne verwys.  Dit geld onder andere die 

terugvoer van die tafelgesprekke tydens die Sinodesitting. 

 



  Verslag - Moderamen 

17 
 

6.4 Verder het die Moderatuur geoordeel dat dit nie op sy weg lê om 

die Moderamenvergaderings te beplan nie en het dit na die 

Ontwerpspan verwys wat dit uitstekend gedoen het. 

 
6.5 Wat die herstrukturering van die Algemene Sinode betref het die 

Moderatuur tydens 'n baie bevredigende vergadering met die ASM 

verteenwoordigers geleentheid vir insette gehad.  Die Moderatuur 

het 'n uitnodiging aan alle leraars gerig om die geleentheid by te 

woon en 'n paar leraars het wel die uitnodiging aanvaar. 

 

6.6 Op ekumeniese gebied het die NG Kerk op hierdie stadium oop 

deure soos ons waarskynlik nog nooit voorheen gehad het nie. 

Daar is „n besondere welwillendheid onder die totale spektrum van 

kerke teenoor ons, met groot waardering vir wat die NG Kerk in 

waarde kan toevoeg tot ekumeniese liggame en tot gemeenskappe 

deur ons teologiese en ander kundigheid, asook deur ons 

infrastruktuur.  In baie gevalle neem lidmate (ampsdraers) uit die 

NG Kerk leiding en hulle word dikwels selfs gekoöpteer weens hulle 

kundigheid. 

 
6.7  Een van die funksies van die Moderatuur was om deel te wees van 

die Joint Moderamen. 
 

Die vergadering met die Moderature van die twee ander lede van 

die NG Kerk familie in KZN, naamlik die VGKSA en die RCA is twee 

keer per jaar gehou.  Die vergadering, genaamd die “Joint 

Moderamen”, het danksy die inisiatief van ons Moderatuur wel 

gereeld plaasgevind.  Die voorsitterskap, gasheer vir die 

vergadering en die hantering van die toewyding het telkens 

geroteer.  Die vergaderings is ook by gemeentes van die drie kerke 

gehou om iets van mekaar se konteks te verstaan.  Daar is ook 'n 

positiewe waardering vir elke kerkverband se eiesoortige waardes.  

Een spreker het ons uitgedaag om plaaslik ekumenies te skakel.  'n 

Versoek is ook gerig dat emeriti van die familie hulle stories sal 

vertel en dat vir hulle gebid sal word. Heelwat van die stories het al 

in die ePosduif verskyn. 

 

Die volgende temas is tydens die vergaderings hanteer: 

 

 “Salt and Light” - Churches should influence (salt) in society, 

somehow we have lost something of this, and should regain 

it. People in need should be able to look at the church for 

direction, so that God would be praised. 
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 “Unification” - Our set objectives are: Relationships, Unity, 

Information, Missions. “Vision is a clear picture of a new 

future.” 

 

 “Unification” -  Focus areas for the future church unity: 

mutual trust, listening skills, accommodate diversity, 

togetherness. 

 

 “Reformed Deliverence” - It is important that the Holy Spirit 

will lead and guide us and we need the protection of Eph 6 in 

this ministry.  

 

 “Ecumenical relations at local level” - Jesus spent most of 

His time in rural areas amongst poor people. We need to 

reclaim our vocation and to understand that it is impossible 

for one church to respond to all the issues in the community. 

Ecumenical relations acknowledge just that. 

 

 “Ecumenical relations at local level” – Presentation of 

Phumzile Zondi-Mabizela, CEO of KZNCC. 

 

 “Ecumenical relations” – Discussion based on Micah 4:9-10 

and Ezekiel 11:19-20 – The Church should be our Lord 

Jesus‟ hands and feet. It is not good for the Church and state 

to be in “one bed”. Many examples were cited of how the 

Church has empowered and impacted local communities at 

grassroots levels. Reports on local partnerships. 

 

Kerkvereniging is by geleentheid tydens die Joint Moderamen se 

vergadering aan die orde gestel, maar alhoewel die saak vir die 

hele Joint Moderamen geweldig belangrik is, word dit op  Algemene 

Sinodale vlak van die onderskeie kerke hanteer.  

 

Hoewel die sorg vir kontinuïteit van die vergaderings wat die 

notules en reëlings betref soms vir ons 'n frustrasie was, was die 

gees waarin dit plaasgevind het en die goeie gevolge van die 

kontak uiters positief.  Daar is ook besluit om mekaar se hande in 

KZN nie te los nie, al gebeur wat ook al op nasionale vlak.  Die 

behoefte is ook telkens uitgespreek dat dieselfde hartlikheid by 

ringe en sinodes sal bestaan as by die Joint Moderamen. 
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7   Diensspanne  
 

'n Aantal diensspanne soos Argief, Inligting en Kommunikasie, Faskom, 

en ander, sorteer onder die SVL en Moderamen en daarom word ook van 

hulle werksaamhede as deel van die storie van die Moderamen hier 

verslag gedoen. 

 

7.1 Argief, Inligting en Kommunikasie 

 

Argief 

Die eerste KZN Sinodevergadering is op 7 

Junie 1865 in Pietermaritzburg gehou. Die 

sinode het aanvanklik nie geskikte ruimte 

gehad vir die bewaring van die kerk se 

kosbare historiese dokumente nie. Daar is toe 

„n ooreenkoms met die Staatsargief in 

Pietermaritzburg aangegaan vir die bewaring 

van die kerk se versameling. Van die oudste 

historiese dokumente wat bewaar gebly het dateer uit 1836, toe 

eerwaarde Erasmus Smit en van die ander Trekkers op die Groot Trek 

klein flentertjies papier gebruik het om aantekeninge van doopbedienings 

en huweliksbevestigings te maak. Ons mees onlangse historiese aanwins 

is die Statebybel van ds Frans Lion Cachet, wat later as Kanselbybel in 

Dundee gemeente gedien het en in 1859 gedruk is. Ons oudste dokument 

is die bundel “Leerredenen” van die Universiteit Utrecht in Nederland uit 

1776. Met die druk van die eerste NG Kerk Jaarboek in 1885 was daar 

reeds vyf gemeentes: Pietermaritzburg, Ladysmith, Greytown, Weenen en 

Newcastle.  In hierdie tyd het Vryheid en Utrecht gemeentes ook bestaan, 

maar was toe deel van die Vrye Republiek (later Transvaal). 

 

Die heel eerste sinodale kantoor in Pinestraat 

129, Pietermaritzburg is in 1950 aangekoop, 

omskep en betrek. In vandag se blou geboutjie 

was ds. DP Laurie destyds die sinode se eerste 

voltydse saakgelastigde (1945-1956) en Lettie 

Truter die eerste sekretaresse.  In 1952 word „n 

buitengewone sinodesitting gehou vir die 

plegtige oordrag van die gemeentes Vryheid, Utrecht, Paulpietersburg, 

Babanango en Louwsburg na die Natalse sinode. Daar was nou reeds drie 

ringe: Pietermaritzburg, Ladysmith en Durban, met altesaam 26 

gemeentes.  
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Die bewaring van die argiefversameling het eers 

in 1966 die kerk se eie verantwoordelikheid 

geword, met die aankoop van die nuwe 

kantoorgebou op die terrein van “Voortrekker” 

(Pietermaritzburg) gemeente, langs die 

Gedenkkerk, en vandag deel van die 

Msundusi/Voortrekker Museum. Die argivalia is 

toe (effens onvolledig) vanaf die Staatsargief daarheen oorgeplaas.  

 

Eers in 1986 kon seker gemaak word dat die nuwe argiefkluis in die 

Sinodale Sentrum aan al die standaarde van effektiewe bewaring voldoen, 

met toerusting vir brand- en klimaatbeheer in plek. Die huidige 21 

versamelings is in „n baie goeie toestand. Dit sluit ook die versamelings 

van die ou NGKA, NG Sendingkerk en VGKSA in en is die nasionale 

argiefbewaarplek van die RCA.  Sedert 1992 word daar  deurlopend 

gewerk aan die elektroniese ontsluiting van dokumente in indeksformaat in 

„n databasis met soekfunksies, om effektiewe beskikbaarstelling van die 

inligting moontlik te maak.  

 

Inligting 

Soos wat elektroniese beskikbaarstelling van inligting uit die huidige 

ongeveer 10,000 rekords mettertyd toegeneem het, het fisiese besoeke 

van navorsers aan die argief afgeneem. Die personeel hanteer ongeveer 

80 skriftelike historiese navrae per jaar, asook genealogie en 

herkomsnavrae. Van telefoniese navrae word nie rekord gehou nie.  

 

So het ons byvoorbeeld onlangs kontak gehad met die nasate van 

evangelis Albert Murugan, wat „n sleutelfiguur was in die stigting van die 

heel eerste gemeente van die “Indian Reformed Church” (vandag die 

RCA) in 1957.  

 

Lidmate van al drie kerke word ook deurlopend gehelp met oorplasing van 

lidmaatskap uit registers wat in bewaring is. Ook afskrifte van 

oorspronklike huweliksertifikate word uit die huweliksregisterversameling 

uitgereik. Die personeel is verder verantwoordelik vir algemene navrae wat 

via die Jaarboek (“Inligtingsbeampte”) en die KZN webblad aan ons gerig 

word.  

 

Kommunikasie 

Elektroniese kommunikasie is die vinnige en doeltreffende voertuig 

waarmee inligting vanaf die algemene sinode, ander sinodes, instansies 

en gemeentes tot in lidmate se huise beskikbaar gemaak kan word.  
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Hieraan het die vier eDuiwe (ePosduif, ePOUSduif, 

eBOSduif en eJONKduif) „n reuse aandeel. Totale 

intekenare aan die einde van Julie 2012 was 2,119. 

Onder hulle is joernaliste van  dagblaaie, professore van 

universiteite, lesers uit al die ander sinodes en uit die 

buiteland. „n Gereëlde en gewaardeerde leser en kommentator woon en 

werk in Rusland. Ons elektroniese media vorm saam met die ander 

sinodes deel van die effektiewe en indrukwekkende kommunikasie-

netwerk van die NG Kerk in Suid-Afrika, wat weekliks meer as 8,000 

adresse bereik. Enige leser kan inteken, deelneem en die netwerk benut:   

www.kerkenuus.co.za  

 

Die KZN webblad in die domein van die Algemene Sinode by 

www.ngkerk.org.za  met gratis dienste deur BybelMedia, verskaf onder 

meer webruimte aan elke KZN gemeente, wat regtig baie beter benut sou 

kon word. Verder is die belangrikste dokumente soos die bepalingeleêr, 

sinodebesluite en die sinodale dagboek op die webblad beskikbaar vir 

almal. Kontakbesonderhede van die moderatuur, diensspanne, 

welsynsdienste en administrasie, asook die Sinodale Sentrum se 

konferensiefasiliteite word bekendgestel. 

 

7.2   Die Fasiliteringspan 

 

Die Sinode van KZN het reeds van voor die vorige Sinode oor ŉ bekwame 

fasiliteringspan beskik. Hierdie Span kon sy werk in die nuwe bedeling 

voortsit onder die vlerk van die Sinodale Visionêre Leierspan. Die 

Fasiliteringspan is beskikbaar vir alle gemeentes en fasilitering word op 

aanvraag gedoen. Hierdie fasilitering dek ŉ wye veld. Die Span kan help 

met gemeente-ontwikkeling, leierskapsontwikkeling, spanbou, bosberade, 

toekomsbeplanning en oplossing van probleemsituasies, bv. rondom 

finansies. 

 

Lede van die Span was die afgelope vier jaar by baie prosesse betrokke, 

nie net by gemeentes nie, maar ook in ringe en by die Sinode en sinodale 

strukture. Hierdie betrokkenheid was korttermyn en langtermyn 

betrokkenheid. Van die gemeentes waarby die Span oor die langer termyn 

betrokke was, was Dundee, Richardsbaai en Port Shepstone. Ruimte 

ontbreek om die detail stories van al die geleenthede te vertel. Tog wil ons 

die verhaal van Richardsbaai in hooftrekke deel. 

 

Die ekonomie en verskeie ander faktore het veroorsaak dat Richardsbaai 

gemeente nie meer genoeg fondse gehad het om hulle bediening in stand 

te hou nie. Die Ring het betrokke geraak en besluit om die Sinode se 

http://www.kerkenuus.co.za/
http://www.ngkerk.org.za/
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Fasiliteringspan in te roep. Aanvanklik was daar weerstand by die 

gemeente, want dit het hulle laat voel hulle is nie bekwaam genoeg om 

hulle eie probleme op te los nie. Die eerste ontmoeting was op ŉ 

Vrydagaand en Saterdag toe twee fasiliteerders die gemeente besoek het 

en ŉ reis saam met die gemeenteleiers begin het. Die eerste aand was die 

atmosfeer swaarmoedig. Niemand het geweet wat om te verwag nie en 

almal was al moedeloos gesukkel. Daar was sterk emosies, want ŉ groep 

het gevoel een van die twee predikante se diens moet beëindig word en 

die pastorie verkoop word, sodat die skuld gedelg kan word en die 

gemeente kon aan gaan.  

 

Groot was sommige se verbasing toe daar die eerste aand nie oor geld 

gepraat is nie, maar eerder in die Woord gewandel is en gevra is waar 

God aan die werk is. Daar is ook verduidelik hoe veranderingsprosesse 

werk aan die hand van die “Roller Coaster” van verandering.  Die hele 

Saterdag is spandeer aan ŉ proses van positiewe waardering – net om 

almal se oë oop te maak dat die Here tog aanwesig is al lyk die situasie 

hoe donker. Die naweek het op ŉ positiewe noot geëindig, want die 

meeste mense het nuwe moed geskep, omdat hulle besef het die Here is 

steeds teenwoordig en aan die werk. 

 

Na die eerste naweek was die Fasiliteringspan gereed om verder met die 

gemeente te werk, maar die gemeente het eers maande later weer kontak 

gemaak, toe die finansiële krisis al hoe erger geraak het en die Finansiële 

Kommissie die Fasiliteringspan gevra het om die diensbeëindiging van 

een leraar te fasiliteer. Hiervoor was die Span egter nie te vinde nie, 

omdat dit ŉ net te maklike uitkoms uit ŉ moeilike situasie was wat nie die 

gemeente en die Koninkryk sou dien nie. Daarna het die Ringskommissie 

en die Fasiliteringspan mekaar ontmoet en besluit dat daar eerder van 

konsultasie gebruik gemaak moet word. Dan het die Span beheer oor die 

prosesse en hoef nie op die kerkraad te wag om inisiatief te neem nie. 

 

ŉ Nuwe konsultasiespan is saamgestel, wat al die sleutelleiers in die 

gemeente ontmoet het om te hoor wat daar aangaan. Daar is ontdek dat 

finansies nie die enigste probleem was nie. Daar was ook onderlinge 

verhoudingsprobleme. Na die individuele onderhoude is die hele 

leiersgroep ontmoet, saam gebid en na mekaar en die Here geluister. 

Deur ŉ luisterproses het die situasie van die gemeente al duideliker 

geword. Op hierdie stadium is nog weinig oor finansies gepraat. Die Here 

het voorsien en daar het veranderinge in die leiersgroep gekom. Die luister 

na die Here en na mekaar het nuwe energie geskep en die span is 

opgebou tot ŉ hegte groep wat hartlik saamgewerk het. Uit die gesprekke 

het dit duidelik geword dat die kerkraad ŉ nuwe voorsitter moet kies, nie 
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omdat die vorige voorsitter onbekwaam was nie, maar sodat nuwe energie 

in die leiersgroep na vore kon kom. Daar is besluit om die voorsitterskap te 

roteer tussen een predikant en ŉ ouderling.  

 

Nadat die Here nuwe energie in die leiersgroep gebring het en die vorige 

voorsitter sy energie kon fokus op sy eie roeping, nl. uitreike, is daar eers 

doelbewus rondom finansies begin beplan. Na net 30 minute in ŉ 

dinkskrum het daar meer as 40 werkbare idees op die tafel gekom om die 

finansies te verbeter.  

 

By ŉ volgende ontmoeting het die kerkraad reeds ŉ paar van die idees in 

werking gestel. Die konsultasiespan se rol het algaande verminder. Die 

kerkraad het volle verantwoordelikheid aanvaar, soveel so dat die 

gemeente tans genoeg fondse het om albei hulle leraars se traktemente te 

betaal en hulle rings- en sinodale verpligtinge te kan nakom. Hulle is ook 

reeds besig om van hulle skuld af te betaal. Die belangrikste uitkoms van 

die fasilitering en konsultasie is nie die finansies wat verbeter het nie, 

maar die energie waarmee die gemeente in hulle omgewing besig is om ŉ 

verskil te maak. Die gemeente het gegroei van ŉ moedelose gemeente na 

ŉ gemeente met nuwe energie vir die Koninkryk. 

8   Algemene Sinode 
 
Besluite van die Algemene Sinode 2011 – Bylae 2 

 

Die Algemene Sinode het tydens die 2011 vergadering 'n aantal besluite 

geneem wat na die oordeel van die Moderamen, as deel van die storie van 

die NG Kerk in KZN, belangrik is. 

Die Besluiteregister van die Algemene Sinode verskyn as Bylae 2 van 

hierdie verslag en dien as basis vir gesprek met die verteenwoordigers 

van die Algemene Sinode ter vergadering. 

9   Dankbetuiging 
 

Dan is daar nog een deeltjie van ons storie oor, dis nie 'n saak of 

werksaamheid nie, maar 'n waardering teenoor ons Moderator en 

voorsitter van die Moderamen wat nie net met waardigheid en effek 

voorgeloop het nie, maar ook tydens Moderatuursvergaderings ons 

weldeeglik ingelig het oor sake uit die Algemene Moderatorsvergadering 

en die ASM.  En nie net die Moderatuur nie, maar die hele NG Kerk in 

KZN met sy raakvat skrywes oor gebeure aldaar in die ePosduif.  

 

Dit is die storie van die NG Kerk in KwaZulu-Natal.  Nie baie groot nie, 

maar die Here s‟n wel.  Nou gaan ons verder aan hierdie storie skryf, nie 
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onsself nie, maar net ons as instrumente in die Here se hand.  Hy Self 

gaan skryf soos net Hy kan en Hy gaan ons gebruik as deel van Sy plan. 

Daarom is ons bestaan nie onseker nie, nee dit staan vas, want ons is 

gebou op die enigste Rots wat daar was.   

 

 In Christus is ons bestaan seker   

en drink ons voluit van die beker 

 wat Hy vir ons gee. 

 Aan God al die eer!      

Dis ons taak, het die Woord ons geleer. 

 Niks minder nie en ook niks meer! 
 
 

10   Administratiewe Reëlings 
  

10.1   Sittingstye: 
Die volgende sittingstye is vasgestel: 
 
Maandag 15 Oktober 2012: 
Registrasie en verversings – 09:00-09:45 
Almal neem sitplekke in  – 09:45 
Sessie 1    – 10:00-13:00 
Middagete    – 13:00-14:00 
Sessie 2    – 14:00-16:00 
Verversings    – 16:00-16:30 
Sessie 3    – 16:30-18:00 
Aandete    – 18:00-19:00 
Ringe vergader  – 19:00-19:20 
Tydelike Kommissies  – 19:20 
 
Dinsdag 16 Oktober 2012: 
Sessie 1    – 08:30-10:30 
Verversings    – 10:30-11:00 
Sessie 2    – 11:00-13:00 
Middagete   – 13:00-14:00 
Sessie 3    – 14:00-16:00 
Verversings    – 15:45-16:15 
Sessie 4    – 16:15-18:00 
Aandete    – 18:00-19:00 
Aandsessie   – 19:00-20:30 
Tydelike Kommissies  – 20:30 
 
Woensdag 17 Oktober 2012: 
Sessie 1    – 08:30-11:00 
Verversings    – 10:15-10:45 
Sessie 2    – 10:45-12:30 
Saal voorberei  – 12:30-13:00 
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Liefdesmaal   – 12:30-14:30 
Sessie 3    – 14:30-16:00 
Verversings   – 16:00-16:30 
Sessie 4   – 16:30-18:00 
Aandete   – 18:00-19:00 
Permanente Spanne – 19:00 
 
Donderdag 18 Oktober 2012: 
Sessie 1   – 08:30-10:15 
Verversings   – 10:15-10:45 
Sessie 2   – 10:45-12:30 
Afsluitingsliturgie  – 12:30 
Wegneemete   – 13:00 
 
 
10.2   Tydelike Taakspanreëlings: 
 
10.2.1 Ontwerpspan: 

Moderatuur  
Voorsitters van Kommissies  
PSD  
Gawie van Jaarsveld (Liturgie)  
Heinrich Theunissen   
Frikkie van der Merwe (Sameroeper) 

 
10.2.2 Tydelike Notuleringspan: 
Die volgende persone is aangewys om die notule te skryf, te proeflees, 
besluite van vorige dag beskikbaar te stel en aankondigings te hanteer:  

Gert Kok (Voorsitter) 
SW Scott 
Philip Meyer 
Pieter Raath 
Hennie Hattingh (Proefleser) 
Marelize Malherbe (Proefleser) 
Annatjie Steyn (Proefleser) 
Elbie Raath (Admin) 
Roelie Erasmus (Voorstelle) 
Pieter Swanepoel (Voorstelle) 
Rupert  de Koning (Voorstelle) 

 
10.2.3 Tydelike Taakspan vir Voorstelle: 
Die volgende persone is aangewys om inkomende voorstelle te numereer, 
te dupliseer en op rekenaar voor te berei vir projeksie: 

Roelie Erasmus 
Rupert  de Koning 
Pieter Swanepoel 
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10.2.4 Steunspan 
Die volgende persone is aangewys: 
 
Bestuurder:   

PJ Meyer 
 
Registrasie: 
Een personeellid per ring:     

Marlise Meter   
Marinda Steyn 

 Marinda Pieterse 
 Sonja Wolfaard 
 Cora Pretorius 
 Eureka du Plessis 
 Elize de Villiers 

Doretha Swanepoel 
 
 
Klank:     

Marinda Meyer 
Pieter Grobler  
Nico Sennet 
Ben van Dyk 

        
Video:     

Gerhard de Lange 
 Diek Venter 
 Ferdinand van Niekerk 
 Pieter Lourens 
 
Spysenering: 
 Marinda Meyer 
 
Notule:   

Elbie Raath  
 
Tydelike verslae:  

Marlise Meter 
 Marinda Pieterse  
 Ben van Dyk  
   
Duplisering:  

Eureka du Plessis 
Doretha Swanepoel 

 
Dienstafel:  

Marinda Steyn 
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Projeksie:   
Ben van Dyk 

 Jan Viljoen 
 Chris de Vries 
 
Vloerdiens en mikrofone:  

Cora Pretorius (bestuurder) 
 Sonja Wolfaard 
 Elize de Villiers 

Eureka du Plessis 
Doretha Swanepoel 

 
Sosiale media:   

Rupert de Koning 
Tertius Naude 
Karlien van Wyk 

 
Stemtellers: 

Gerhard Louw  (Sameroeper) 
Awyn Small 
Pieter Grobler 
Tewie Willemse 
Magdaleen Sadie 
Karlien van Wyk 
C de Vries 

 
10.2.5  Tydelike Span vir algemene Sake en Permanente Taakspanne: 
 Assessor (Sameroeper) 
 Voorsitters van Ringskommissies 

Voorsitters van Sinodale diensspanne 
PSD 
 

10.2.6  Tydelike Sinodale Ondersteuningspan: 
DSM Schoeman (Sameroeper) 
Johan Venter 
Petrus Fouché 
Petrus Botha 
Annatjie Steyn 
Ben van Dyk (Adviserend) 

 
10.2.7 Tydelike Sinodale Bedieningspan: 

Gawie van Jaarsveld  (Sameroeper) 
Gert Kok 
Mike Heaney 
Philip Meyer 
Ben van Dyk (Adviserend) 
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10.2.8 Tydelike Sinodale Span Regte: 

Frikkie van der Merwe (sameroeper) 
Heinrich  Theunissen 
Chris Stander 
Barry Tolmay 
Willie van Zyl 
 

10.2.9 Riglyne vir Tydelike Spanne se verslae. 
Die Moderamen het die volgende riglyne opgestel vir implementering deur 
die Sinodevergadering se tydelike kommissies wanneer hulle verslag doen 
tydens „n Sinodevergadering. 
 

   
Riglyne vir die Verslae van Tydelike Taakspanne aan die 

Sinodevergadering 
 
1. Alle verslae van tydelike kommissies moet skriftelik aan al die lede 

van die sinode voorgelê word. 
2.  Van punte wat verwys word na 'n tydelike kommissie word op 

daardie punt in die agenda net kennis geneem met die nota na 
watter kommissie dit verwys is. 

3.  Die verwysde punte moet deur die tydelike kommissie in sy 
geskrewe verslag: 

3.1 Voorsien word van 'n duidelike opskrif; 
3.2  Volledig aangehaal word; 
3.3  Van 'n aanbeveling voorsien word wat in 'n notule selfstandig 

gelees en verstaan sal word. 
4.  By die besluit wat op grond van die tydelike kommissie se verslag 

geneem word, word nie terug verwys na al die punte wat verwys is 
nie, omdat daarvan reeds kennis geneem is. 

5.  Elke verslag van 'n tydelike kommissie moet duidelik en korrek 
genommer wees. 

 
 
10.3     Ander Reëlings 
 
10.3.1 Toegang tot Agenda (Beskrywingspunte) 
Sinodegangers word gewys op Punt 1.11.5 van die Reglement van Orde: 
“1.11.5 In uitsonderlike gevalle word laat beskrywingspunte aan die 
Sinode deur die betrokke tydelike kommissies van die Sinode hanteer, die 
meriete word oorweeg en word dan vervat in tydelike kommissieverslae 
wat voor die Sinode sal dien. In sulke gevalle moet die insender skriftelik 
redes verskaf waarom die beskrywingspunt nie binne ses maande voor die 
vergadering ingestuur is nie.” 
 
10.3.2 Uitnodigings: 
Uitnodigings om die vergadering by te woon is aan verteenwoordigers van 
die volgende kerke gerig: 
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RCA 
VGKSA in KZN 
Gereformeerde Kerk 
NH Kerk in Afrika 
CESA 
Anglikaanse Kerk (Church of the Province) 
Metodiste Kerk 
Presbiteriaanse Kerk 
KZNCC 
Rooms Katolieke Kerk 
Lutherse Kerk 

 
Behalwe vir die VGK en die RCA wat tydens die Gemeenskapsmaal 
Woensdagoggend geleentheid gegee sal word vir die oordra van 
mondelinge groete, word al die ander genooides gevra vir ‟n skriftelike 
groeteboodskap wat in die notule ingebind sal word.  Hulle word ook na 
die Nagmaal die Woensdagoggend genooi. 
 

10.3.2.1   Aanbeveling: Die Sinodevergadering keur die reëlings vir 
die Sinodevergadering goed. 

  
 
 





  Bylae 1 – Belhar Belydenis 

30 
 

 

DIE BELYDENIS VAN BELHAR : 1986 – Bylae 2 

Bybelse Versoening en 'n Statutêr Geskeide Gemeenskap 
 
1 Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat 

deur sy Woord en Gees sy Kerk versamel, beskerm en versorg van 
die begin van die wêreld af tot die einde toe. 

 
2 Ons glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap 

van die heiliges, geroepe uit die ganse menslike geslag. 
 

Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in die 
kerk as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling 
met mekaar versoen is; [Ef 2:1 1-22 ] 

 
dat die eenheid van die kerk van Jesus Christus daarom gawe én 
opdrag is; dat dit 'n samebindende krag is deur die werking van 
Gods Gees maar terselfdertyd 'n werklikheid is wat nagejaag en 
gesoek moet word en waartoe die volk van God voortdurend 
opgebou moet word; [Ef 4:1-16] 

 
dat hierdie eenheid sigbaar moet word sodat die wêreld kan glo; dat 
geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe 
sonde is wat reeds deur Christus oorwin is en dat alles wat die 
eenheid mag bedreig, gevolglik geen plek in die kerk van Christus 
mag hê nie, maar bestry moet word; [Joh 17:20, 23] 

 
dat hierdie eenheid van die volk van God op 'n verskeidenheid van 
maniere sigbare gestalte moet kry en werksaam moet wees, daarin 
dat ons mekaar liefhet, gemeenskap met mekaar beleef, najaag en 
beoefen; daarin dat ons skuldig is om onsself tot nut en saligheid 
van mekaar gewillig en met vreugde te gee; daarin dat ons een 
geloof deel, een roeping het, een van siel en een van sin is, een 
God en Vader het, van een Gees deurdrenk 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 hoogte en breedte en diepte van die liefde 
van Christus leer ken; saam opgebou word tot die gestalte van 
Christus, tot die nuwe mensheid; saam mekaar se laste ken en dra 
en so die wet van Christus vervul, mekaar nodig het en mekaar 
opbou, mekaar vermaan en mekaar vertroos, saam met mekaar ly 
vir die geregtigheid, saam bid, saam diensbaar is aan God in 
hierdie wêreld, saam stry teen alles wat hierdie eenheid mag 
belemmer of bedreig; [Fil 2:1-5, 1 Kor 12:4-31, Joh 13:1-17, 1 Kor 1 
:10-13, Ef 4:1-6, Ef 3:14-20, 1 Kor 10:16-17, 1 Kor 11:17-34, Gal 
6:2, 2 Kor 1:3-4] 
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dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind en nie onder 
dwang nie; dat die verskeidenheid van geestelike gawes, 
geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ook die verskeidenheid 
van taal en kultuur, vanweë die versoening in Christus geleenthede 
is tot wedersydse diens en verryking binne die een sigbare volk van 
God; [Rom 12:3-8, 1 Kor 12:1-11, Ef  4:7-13, Gal 3:27-28, Jak 
2:1-13] 

 
dat die ware geloof  in Jesus Christus die enigste voorwaarde is vir 
lidmaatskap van hierdie kerk. 

 
3 Ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en 

deur Jesus Christus toevertrou het; dat die kerk geroep is om die 
sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees; dat die kerk 
salig genoem word omdat hulle vredemakers is; dat die kerk deur 
woord en daad getuies is van die nuwe hemel en die nuwe aarde 
waarop geregtigheid woon; [2 Kor 5:17-21, Mat 5:13-16, Mat 5:9, 2 
Pet 3:13, Open 21, 22] 

 
dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees die magte van 
sonde en dood, en daarom ook van onversoenlikheid en haat, 
bitterheid en vyandskap, oorwin het; dat God deur sy 
leweskeppende Woord en Gees sy volk in staat stel om te leef in 'n 
nuwe gehoorsaamheid wat ook in die samelewing en wêreld nuwe 
lewensmoontlikhede kan bring; [Ef 4:17-6:23, Rom 6, Kol 1:9-14, 
Kol 2:13-19, Kol 3:1-4:6] 

 
dat hierdie boodskap ongeloofwaardig gemaak word en dat die 
heilsame uitwerking daarvan in die weg gestaan word indien dit 
verkondig word in 'n land wat op Christelikheid aanspraak maak, 
maar waarin die gedwonge skeiding van mense op rassegrondslag 
onderlinge vervreemding, haat en vyandskap bevorder en 
bestendig;  

 
dat enige leer wat sodanige gedwonge skeiding vanuit die 
evangelie wil legitimeer en dit nie wil waag op die pad van 
gehoorsaamheid en versoening nie, maar uit vooroordeel, vrees, 
selfsug en ongeloof die versoenende krag van die evangelie by 
voorbaat verloën, ideologie en dwaalleer is. 

 
4 Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat 

geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in 'n 
wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse die God van 
die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk 
roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat 
geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes 
bevry en blindes laat sien; dat Hy die wat bedruk is ondersteun, die 
vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die 
pad vir die goddelose versper; dat vir Hom reine en onbesmette 
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godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te 
besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek; 
[Deut 32:4, Luk 2:14, Joh 14:27, Ef 2:14, Jes 1 :16-17, Jak 1:27, 
Jak 5:1-6, Luk 1:46-55, Luk 6:20-26, Luk 7:22, Luk 16:19-31] 

 
dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet 
bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en sal 
stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos 
watergolwe, en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom; [Ps 
146, Luk 4:16-19, Rom 6:13-18, Amos 5] 

 
dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, 
naamlik teen die ongeregtigheid en by die veronregtes; dat die kerk 
as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en 
bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere 
beskik en hulle benadeel. 

 
5 Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en te doen, in 

gehoorsaamheid aan Jesus Christus, sy enigste Hoof, al sou ook 
die owerhede en verordeninge van mense daarteen wees en al sou 
straf en lyding daaraan verbonde wees. (Ef 4:15-16, Hand 
5:29-33,1 Pet 2:18-25,1 Pet 3:15-18] 

 
Jesus is die Heer. 
Aan die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en 
heerlikheid in ewigheid. 
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BESLUITEREGISTER : ALGEMENE SINODE 2011   -  

Bylae 2 

 
AANSPREEKLIKHEID:  VRYWARING VAN (vgl Agenda A.12 bl 283 pt 
2.20.1; Notule Dag 5 bl ...) 

Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR die opdrag uitgevoer het 
en die saak afgehandel het met die hersiening van die Kerkorde. 
 
AANBIDDINGSTYL: KONTEMPORÊRE 
Ons wil die begeleiding span gelukwens met die uiters hoë kwaliteit van 
die klassieke aanbiedings. Ons wil egter pleit dat daar by die volgende 
Sinode ook plek gemaak sal word vir „n kontemporêre aanbiddingsstyl. 
Mag ons aanbiddingsoomblikke ook die diversiteit vertoon van ons hele 
Sinode deur gebruik te maak van verskillende begeleidingsspanne. 
 
ABORSIE (vgl Agenda B.5 bl 297; T.10.1 pt 2.1; Notule Dag 5 bl ...) 
In die lig van die toenemende aantal tienerswangerskappe en groot getal 
aborsies wat jaarliks in SA plaasvind, gee die Algemene Sinode opdrag 
aan ATLAS om „n ondersoek te doen oor die hele aangeleentheid. 
 
AFTREE-OUDERDOM VAN PREDIKANTE (vgl Agenda B.7 bl 298; 
T.12.3 pt 2.1; Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit dat Beskrywingspunt B.7 verwys word na die 
ATR vir verdere studie en verslag aan die Algemene Sinode. 
 
APOSTOLICUM: „N EIETYDSE INTERPRETASIE (vgl A.10 bl 167 pt 3; 
A.10 (Aanvullende verslag) bl 1; T.10.1 pt 2.4; Notule Dag 3 bl ...) 
1. Die Algemene Sinode neem kennis van die konsep-formulering van die 
eerste deel van die Apostolicum soos aan die vergadering voorgelê en 
aanvaar die styl en formaat daarvan.   
2 Die Algemene Sinode versoek die werkgroep om die projek te voltooi en 
die teks soos dit vorder vir kommentaar op die internet aan te bied.  
3 Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor die lede 
van hierdie taakgroep, veral diegene uit die geledere van ons NG 
Kerkfamilie, vir die harde en deeglike werk wat hulle gedoen het en 
waardeer hulle voortgesette betrokkenheid hierby.  
4 Die Algemene Sinode versoek ook die Apostolicum-werkgroep om 'n 
korter en meer populêre weergawe (nog meer eenvoudige weergawe) vir 
tieners en lidmate te formuleer.  
5 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die verdere 
hantering van die projek, soos wat ATLAS dit in die volgende maande aan 
die vergadering sal voorlê, te hanteer met die oog op die voltooiing en 
afhandeling daarvan.  
 
ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING (vgl Agenda A.2 bl 32 pt 6.5; 
Notule Dag 5 bl ....) 
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1 Sinodes word versoek om al hulle gemeentes, ringe, kerklike instansies 
en die Sinodale Kerkkantoor te vra om as ‟n saak van dringendheid 
uitvoering te gee aan die vereistes van Wet 2 van 2000. 
2 Sinodes word versoek om al hulle gemeentes, ringe, kerklike instansies 
en die Sinodale Kerkkantoor te vra om kennis te neem van die implikasies 
van Wet 25 van 2002 en die vereiste dat dokumente wat elektroniese 
geskep word (op ‟n rekenaar/ skandeerder); elektronies gestuur en 
ontvang word (e-pos/faks), ook aan alle wetlike vereistes ten opsigte van 
bewaring moet voldoen. 
3 ATABID volg die gang van die wetgewing ten opsigte van die 
beskerming van persoonlike inligting. 
4 Die Moderamen wys ‟n opvolger in die plek van dr CJJ Froneman aan as 
“Inligtingsbeampte van die NG Kerk” vir die doeleindes van Wet 2 van 
2000 en stel die Kantoor van die Kommissie vir Menseregte daarvan in 
kennis. 
 
ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING (vgl Agenda A.12 bl 283 pt 
2.21.1; Notule Dag 5 bl ...) 

Die Algemene Sinode neem kennis van die ATR se besluit dat die saak 
oorstaan in afwagting van die nuwe Argiefreglement.  
 
ARGIVALIA: DIGITERING VAN (vgl Agenda A.2 bl 30 pt 3.5; Notule Dag 
5 bl ....)  
1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die digitering van 
gemeentelike argivalia en van die ouer gemeentes deur beide die GSU en 
deur ABID met ondersteuning van die HJMNF. 
2 Die Algemene Sinode keur die beplande digiteringsprojek goed 
waarvolgens die GSU ooreenkomstig die bestaande ooreenkoms met die 
NG Kerk, alle lidmaat- en huweliksregisters wat nog by gemeentes in al 
die sinodale gebiede is, stelselmatig volgens 'n program te digiteer. 
3 Die digitering van alle registers tans nog by gemeentes word deur 
digiteringspanne van die GSU by gemeentes gedoen, behalwe in groter 
dorpe en stede waar registers na „n sentrale punt geneem sal word vir 
digitering. 
 
ARMOEDE, WERKLOOSHEID EN SOSIALE ONGEREGTIGHEID (vgl 
Verhelderingsgesprek oor die kerk en ons konteks: armoede, 
werkloosheid en sosiale ongeregtigheid; Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode  
1. spreek sy diepe kommer uit oor die hoë vlakke van werkloosheid, 
armoede en sosiale ongeregtigheid asook die groter wordende kloof 
tussen ryk en arm en die invloed wat die faktore op morele verval, 
misdaad en geweld in Suidelike Afrika het. 
2. neem met dank kennis van die talle projekte op die terrein van 
armoede-bekamping en maatskaplike ontwikkeling waarby die verskillende 
verbande van die kerk reeds betrokke is. 
3. besluit dat die stryd teen armoede en vir sosiale ongeregtigheid ‟n hoë 
prioriteit op die kerk se agenda moet wees en versoek die Moderamen om 
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as ‟n saak van dringendheid riglyne aan gemeentes, ringe sinodes te gee 
hoe die kerk verder by hierdie stryd betrokke kan wees . 
4. versoek die Moderamen dat in die beplanning van die volgende 
algemene sinode daaraan aandag gegee sal dat die sinodesitting ook „n 
leefstyl van soberheid sal weerspieël.  
 

ARTIKEL 20: BESKRYWINGSPUNT B.1.2 (2007) (vgl Agenda A.12 bl 269 
pt 2.3.1; Notule Dag 5 bl ...) 

 Die vergadering neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie opdrag 
gegee het in sy hersiening van Kerkorde Arts 20, 43.  
 
ARTIKEL 48 
Kyk by Eredienste 
 
ARTIKEL 48.2 (vgl Agenda A.12 bl 270 pt 2.4; Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie 
opdrag gegee het in sy hersiening van Kerkorde Art 48.2. 
 
A TOT Z (vgl Agenda A.12 bl 286 pt 5.1.4; Notule Dag 5 bl ... 
Die Algemene Sinode besluit dat beleidsaanbeveling 10 van die A tot Z vir 
Kerkorde Art 7 nie in die Kerkorde opgeneem word nie, maar dat dit as 
beleid  agter in die Kerkordeboek opgeneem word. 
 
A TOT Z (vgl Agenda A.12 bl 286 pt 5.1.7; Notule Dag 5 bl ... 
Die Algemene Sinode besluit dat die Handves van Godsdiensregte asook 
die A tot-Z-Beleid in die Kerkorde opgeneem word as funksionele besluite. 
 
A TOT Z: HERSIENING VAN HOOFSTUK 6 VAN DIE A TOT Z-
HANDLEIDING AANGAANDE PREDIKANTE (BELEIDSAGTERGROND) 
(vgl Agenda A.3 bl 36 pt 5.1.1; Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode vervang Hoofstuk 6 van die A tot Z-Handleiding 
aangaande predikante (beleidsagtergrond) (vgl Agenda Algemene Sinode 
2007, bl 253 tot 257) met die goedkeuring van die onderstaande Hoofstuk 
6: (kyk Agenda 2011 bl 36-40) 
 
A TOT Z: HERSIENING VAN A TOT Z-BELEID AANGAANDE 
PREDIKANTE (vgl Agenda A.3 bl 40 pt 5.2; Notule Dag 2 bl ...)  
Die Algemene Sinode vervang pt 6 van die A-Z Beleid aangaande 
predikante (vgl Agenda Algemene Sinode 2007, bl 279) met die 
goedkeuring van die onderstaande pt 6: (kyk Agenda 2011 bl 40-41) 
 
BEDIENING VAN BEVRYDING (vgl Agenda A.10 Bylaag 2 bl 187 pt 14; 
T.10.1 pt 2.3; Notule Dag 3 bl ...)) 
1 Die Algemene Sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus 
Christus oor al die manifestasies van die duiwel, bose magte, boosheid en 
kwaad in hierdie wêreld. 
2  Die Algemene Sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle 
nog nie ten volle sigbaar is nie, dat ons dikwels oorweldig is deur hierdie 
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boosheid wat groter is as onsself, ook juis weens die swakheid van die 
mens, die verleiding van die sonde en die gebroke werklikheid. 
3  Die Algemene Sinode aanvaar daarom dat ons as kinders van God nog 
steeds in ‟n geestelike stryd gewikkel is teen die boosheid in al sy 
manifestasies in die wêreld, maar veral teen die kwaad wat in elke mens 
skuil. 
4  Die Algemene Sinode bevestig weer eens dat dit van uiterste belang is 
dat die kerk sal leef vanuit die geloofsperspektief dat, hoewel die Bose 
gelowiges steeds bedreig soos ‟n brullende leeu en versoek soos ‟n engel 
van die lig, die bose deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus en die 
uitstorting van God se Gees oorwin en aan bande gelê is. 
5  Daarom meen die Algemene Sinode dat enige sogenaamde bediening 
van bevryding wat die geloofswaarheid oor die lewe en werk van Jesus en 
die Gees van God misken, geen bediening van die evangelie is nie en ook 
geen vryheid bring nie. 
6 Die Algemene Sinode moedig daarom alle gelowiges aan om deur die 
krag van die Heilige Gees (in die gees van die oorwinning van Jesus) die 
boosheid die stryd aan te sê deur spesifiek te fokus op die genadige 
verlossingswerk van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke van 
Evangeliese gehoorsaamheid (liefde, genade, vergifnis en versoening) sal 
vertoon. 
7  Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ‟n wye diversiteit 
van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose 
en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die 
werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is 
ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders 
interpreteer. 
8  Die Algemene Sinode oordeel dat die getuienis van leraars en lidmate 
van die NG Kerk dat hulle in hulle bediening wel mense teëgekom het van 
wie hulle oortuig was dat hulle deur bose magte of demone gedemoniseer 
was – en ook hulle getuienis dat ‟n bediening van bevryding baie van 
hierdie mense van kwellings, vreesagtigheid, haat teenoor God en sy 
gebod bevry het – nie sonder meer afgewys moet word nie. Die Sinode 
aanvaar dat daar verskillende interpretasies is oor die werklikheid al dan 
nie van gedemoniseerdheid. Dit geld ook vir die interpretasie oor wie en 
wat agter bepaalde bevrydinge lê. 
9  In die lig daarvan is dit die oordeel van die Algemene Sinode dat ‟n 
bediening van bevryding as ‟n buitengewone bedieningshandeling onder 
bepaalde voorwaardes toegelaat sou kon word eerder as om dit geheel en 
al te verbied. Die voorwaardes waaronder so ‟n bediening toegelaat sou 
kon word, hou in dat: 
9.1 die bediening van bevryding as ‟n buitengewone bediening beoefen 
sal word en nie as deel van ‟n roetine-pastoraat nie; 
9.2 dit onder toesig van en met rapport aan die kerkraad en die ring 
gedoen word; 
9.3 die persoon ook vir mediese evaluering verwys moet word. Daar rus ‟n 
swaar verantwoordelikheid op persone wat so ‟n bediening beoefen om 
mense nie skade te berokken deur siekte (onder meer psigiatriese 
versteurings) as besetenheid of gedemoniseerdheid te behandel nie; 
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9.4 daar met sorg gewaak word teen ‟n animistiese verstaan van die 
skepping en teen die neiging om te dink daar skuil magiese kragte in 
sekere voorwerpe; teen lang konfronterende gesprekke met bose magte, 
asook teen die gepaardgaande triomfalisme wat straal uit sensasionele 
byeenkomste van bevryding; 
9.5 daar verreken moet word dat die Gees van Christus in mense wat aan 
Christus behoort en sy Naam bely, leef. Bedieningspraktyke wat die 
algenoegsaamheid van die werk van Christus minag en daarmee die 
gereformeerde belydenis van die volkome verlossingswerk van die 
genadige God in Jesus op die spel plaas, word afgewys. 
10 Die Algemene Sinode besef dat die verskillende kulture in ons land ons 
duidelik bewus gemaak het van die veel-fasettige aard van die siening oor 
die Bose; dat daar kontekste is waarin daar ‟n werklike vrees vir eksterne 
bose magte is wat baie mense se lewens oorheers en dat hierdie 
lewenservaring ernstig opgeneem behoort te word. Die Algemene Sinode 
moedig daarom sy eie ampsdraers en lidmate aan, wat in sulke kontekste 
werk, om op verantwoorde wyse besondere aandag hieraan te gee met 
die doel om die radikale verlossingswerk van Christus met oorgawe te 
verkondig. 
 
BELYDENIS VAN BELHAR (vgl Beskrywingspunt B.3 bl 292; T.11.1 pt 
2.2; Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit om Beskrywingspunt B.3, soos gewysig te 
aanvaar:  
Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike 
wyse deel van die NG Kerk se belydenisgrondslag te maak en dra dit aan 
die Moderamen op om die nodige kerkordelike prosesse hieroor in werking 
te stel. 
 
BELYDENIS VAN BELHAR (vgl Beskrywingspunt B.10 Aanvullende 
Verslae bl 11; T.11.3 pt 1.1.1-1.1.3; Notule Dag 4 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode aanvaar nie beskrywingspunt B.10 Belhar nie. 
2 Die Algemene Sinode volstaan met die besluit van 1998: "Die AS 
aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie 
formuliere van eenheid in stryd is nie" en ook "aanvaar ter wille van die 
eenheidsproses en sy getuienis die wesenlike inhoud van die Belydenis 
van Belhar." 
3 Die Algemene Sinode wys daarop dat die NG Kerk in gesprek is met die 
VGKSA. Die gesprek word gefasiliteer deur die WGGK. In die gesprek 
word ook aandag gegee aan die teologiese inhoud van die Belydenis van 
Belhar. 
 
BELYDENIS VAN BELHAR: STUDIE (vgl Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om, as deel van die 
proses, ‟n deeglike studie te doen van die historiese, teologiese en 
kontekstuele relevansie van die Belhar Belydenis ten einde die volgende 
Algemene Sinode en alle kerkvergaderings te adviseer. 
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BEVOEGDHEID: AMPSBEVOEGDHEID (vgl Agenda A.3 bl 36 pt 4.2; 
Notule Dag 5 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode keur die volgende kategorieë van 
ampsbevoegdheid goed:  
1.1 Teologiese student 
1.2 Proponent 
1.3 Volle ampsbevoegdheid 
1.4 Beperkte bevoegdheid 
2 Die Algemene Sinode voeg ŉ nuwe Artikel 31.8 in die Kerkorde in: 
“Die vergunning van preekbevoegdheid op versoek van kerkrade” (vgl 
Riglyne: Toekenning van beperkte bevoegdheid aan lidmate). 
 
BEVOEGDHEID: AMPSBEVOEGDHEID (vgl A.3 bl 36 pt 4.2; T.12.2 bl 3 
pt 2.1.1; Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit dat: 
1. pt 4.2.2 goedgekeur word en dat Art 31 dan met „n 2/3e meerderheid 
goedgekeur word. 
2. aanbeveling 4.2 opgeneem word in die Reglement vir Bevoegdheid. 
 
BEVOEGDHEID: BEDIENINGSBEVOEGDHEID (vgl Agenda A.12 bl 279 
pt 2.10.1; Notule Dag 5 bl ...) – goedgekeur  

Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie 
opdrag gegee het in sy hersiening van Kerkorde asook met die 
aanbevelings soos vervat in A12 punt 2.8 hierbo. 
 
BEVOEGDHEID: EMERITUS AS HUWELIKSBEVESTIGER (Notule Dag 
2 bl ....) 
Goedgekeur en verwys na Tydelike ATR en Tydelike ADGO:  
Voeg by punt 4.1.5.3 op bl 35 in: “Tree as huweliksbevestiger op”. 
 
BEVOEGDHEID: VOLLE AMPSBEVOEGDHEID (EMERITUS) (vgl 
Agenda A.3 bl 35 pt 4.1.5.3; T.3.1; Notule Dag 5 bl ...) 
Dit is 'n predikant wat die aftree-ouderdom bereik het en geëmeriteer het. 
'n Persoon wat oor volle ampsbevoegdheid (emeritaat) beskik, kan: 
*Alle ampspligte uitvoer soos beskryf in Artikel 9 op uitnodiging en toesig 
van 'n kerkraad:  
*Is slegs beroepbaar in terme van die besluite by Kerkorde Artikel 11 
*Kan steeds voortgaan as Huweliksbevestiger na emeritaat. 
 
BEVOEGDHEID: BEPERKTE BEVOEGDHEID (vgl Agenda A.3 bl 36 pt 
4.1.6.4; T.3.1; Notule Dag 5 bl ...) 
Persone wat oor beperkte bevoegdheid beskik, kan: 
* Net die Woord bedien (indien kwalifikasie dit toelaat) onder opsig en 
toesig van die kerkraad en ring 
* Diens van die gebede 
* Onderrig en toerusting 
* opbou van die gemeente 
*dienswerk in die gemeente 
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*leiding en organisering van die gemeente 
*pastorale versorging 
 
BEVOEGDHEID: ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (vgl Agenda A.12 
bl 279 pt 2.8.5; Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode 
1 besluit om ŉ Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) daar stel om alle sake 
rakende bedieningsbevoegdheid namens die Algemene Sinode te 
hanteer; 
2 versoek die Bestuurspan van die ASM om so gou moontlik 
kantoorfasiliteite tot beskikking van die ABR te stel; 
3 keur die Reglement vir die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) goed 
(Punt 2.8.4 hierbo); 
4 gee opdrag aan die ATR om te kontroleer watter wysigings aan die 
reglemente deur die instelling van die ABR nodig sal wees en die 
voorgestelde wysigings aan die Moderamen vir goedkeuring voor te lê; 
5 Die Algemene Sinode besluit verder 
5.1 dat alle proponente, bedienaars van die Woord in diens van 
gemeentes en die kerkverband, ander persone met die bevoegdheid van 
bedienaar van die Woord en emeriti by die ABR registreer en dat ‟n 
jaarlikse registrasiefooi betaalbaar word. 
5.2 om werkgewers te versoek om minstens 50% van die registrasiefooi 
vir „n bedienaar van die Woord / proponent / emeritus in diens van „n 
gemeente / kerkverband te betaal; 
5.3 dat die jaarlikse registrasiefooi deur die Bestuurspan van die 
Moderamen op aanbeveling van die ABR en die ATF vasgestel word; 
5.4 om op aanbeveling van die Tydelike ATR die eerste lede van die ABR 
aan stel. 
6 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om, nadat advies 
van die ABR en die ATF ontvang is, die koördineerder/uitvoerende 
amptenaar aan te stel. 
 
BEVOEGDHEID: SENTRALE KANTOOR (vgl Agenda A.3 bl 45 pt 7.3 ; 
T.12.2 pt 2.3.1; Notule Dag 2 bl ...)   
Die Algemene Sinode skep ‟n Sentrale Kantoor vir Bevoegdheid soos 
verwoord in pt 5.1 (pt 6.5) en pt 7 van hierdie verslag. 
 
BEVOEGDHEID: KANTOOR VIR ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD 
(ABR) (vgl Agenda A.3 bl 45 pt 7.2 en 7.3; T.3.2 bl 1 pt 2; Notule Dag 5 bl 
...) 
Die Algemene Sinode gee die opdrag aan die Moderamen om: 
1 in die lig van 2.8.5.2 'n datum te bepaal wanneer die kantoorfasiliteite 
aan die ABR beskikbaar gestel word 
2 die lede van die ABR in samewerking met die ATR aan te wys 
3 die volgende te bepaal: 
3.1 datum van implementering van die jaarlikse registrasiefooi  
3.2 die finansiering van die Kantoor van die ABR te fasiliteer in 
samewerking met die ATF 
3.3 die eerste jaarlikse registrasie registrasiefooi 
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4 om nadat die eerste proses van finansiering gefinaliseer is 'n 
koördineerder/ uitvoerende amptenaar te benoem. 
 
BEVOEGDHEID VIR BEDIENING VAN SAKRAMENTE (vgl Notule Dag 5 
bl ...) 
Die Algemene Sinode versoek dat „n projekspan saamgestel word om „n 
studie te doen oor wie die sakramente mag bedien. 
 
BEVOEGDHEID VAN PROPONENTE TOV SAKRAMENTE (vgl Agenda 
A.12. bl 280 pt 2.11.1; Notule Dag 5 bl ...)   

Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie 
opdrag gegee het in sy hersiening van die Kerkorde. 
 
BEVOEGDHEID VAN GEESTELIKE WERKERS (vgl Agenda A.12 bl 283 
pt 2.19.1; Notule Dag 5 bl ...) 

Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie 
opdrag gegee het asook met die aanbevelings soos vervat in A.12 punt 
2.8 en 2.15 hierbo. 
 
BEVOEGDHEIDSAANGELEENTHEDE (vgl Agenda A.12 bl 285 pt 3.2; 
Notule Dag 5 bl ...)  

Die Algemene Sinode neem kennis dat alle bevoegdheidsaangeleent-
hede behoorlik in die bevoegdheidsregister aangeteken en ter insae op 
aanvraag beskikbaar is. 
 
BYBELVERTALING (vgl Agenda A.4 bl 47 pt 1.4; Notule Dag 3 bl ...)  
1 Voltooide vertalings 
Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor die Bybelgenootskap van 
Suid-Afrika en die betrokke vertaalspan vir die voltooiing van Die Bybel vir 
Dowes (en Die Bybel vir almal) en doen 'n beroep om lidmate om die 
gebruik hiervan wyd aan te moedig. 
2 Vordering met die nuwe vertaalprojek (ABV) 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die mate van vordering 
in die projek vir die 
bronteksgeörienteerde vertaling van die Bybel in Afrikaans. 
3 Rol van NG Kerk-lidmate 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot aantal lidmate 
wat as teoloë, brontaal- en doeltaalkenners as medewerkers betrokke is 
by die ABV. 
4 Webblad 
Die Algemene Sinode moedig ons lidmate en gemeentes aan om op die 
BSA se webblad kennis te neem van die projek en sy vordering, asook 
van enige proefvertalings wat daar bekendgestel word. 
5 Finansiële steun vir ABV 
Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA geen 
direkte bydrae vir die ABV van onderskeie kerke vra nie, maar moedig ons 
eie lidmate en gemeentes aan om die projek finansieel te ondersteun. 
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6 Opdrag 
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATBV om steeds sy volle 
medewerking aan die BSA te verleen vir hierdie groot projek.  
 
BYBELVERKLARING (vgl Agenda A.4 bl 48 pt 2.4; Notule Dag 3 bl ...) 
1 SGB-reeks 
Die Algemene Sinode versoek die ATBV om voort te gaan met die SGB-
reeks en dit tot voltooiing te bring. 
2 Dank teenoor Lux Verbi.BM 
Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor Lux Verbi.BM vir die diens 
wat deur die jare gelewer is ten opsigte van die elektroniese en ander 
vorme van publikasie van die SBG-reeks. 
3 Samewerking met die VGKSA 
Die Algemene Sinode ondersteun die nouer samewerking met die VGKSA 
op die terrein van Bybelvertaling en –verklaring. 
 
BYBELVERSPREIDING (vgl Agenda A.4 bl 50 pt 3.7; Notule dag 3 bl ...) 
1 Dank vir ondersteuning 
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika spreek sy groot en opregte dank uit 
teenoor die leraars, gemeentes, lidmate en akademici van die NG Kerk vir 
hul besondere en volgehoue ondersteuning van die Bybelgenootskap in 
gebede, in bydraes, in Bybelvertaling, in die verspreiding van die Bybel 
asook diens op die verskillende beheerliggame van die Bybelgenootskap. 
2 Aktiewe betrokkenheid, gebed en finansiële ondersteuning 
Die Algemene Sinode versoek alle gemeentes en lidmate om deur 
volgehoue gebeds- en finansiële ondersteuning aktief by die verskillende 
programme van die Bybelgenootskap betrokke te bly wees. Elke R35 help 
die Bybelgenootskap om een Bybel bekostigbaar beskikbaar te stel en kan 
as doelwit per lidmaat per jaar gestel word. 
3 Streekkomitees van die BSA 
Die Algemene Sinode versoek streeksinodes om gereeld, by verstryking 
van termyne, predikante en lidmate, vir wie die saak van 
Bybelverspreiding na aan die hart lê, as verteenwoordigers op die 
Streekkomitees van die Bybelgenootskap te benoem. 
 
BYBELVERTALING, -VERKLARING EN –VERSPREIDING: 
FUNKSIONERING VAN TAAKSPAN ATBV (vgl Agenda A.4 bl 50 pt 4.2; 
Notule Dag 3 bl ...) 
1 Personeel 
Die Algemene Sinode wys die volgende lede aan om vir die volgende 
termyn in die ATBV te dien: 
1.1 Deur NG Kerk Dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite 
aanbeveel: 
OT: Proff HL Bosman (US), DJ Human (UP), SD Snyman (UV) 
NT: Proff HJB Combrink (US), GJ Steyn (UP), HC van Zyl (UV) 
1.2 Deur VGKSA aanbeveel: 
Proff PJJS Els (OT), GD Cloete (NT) 
1.3 Deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanbeveel: 
Di GS Kritzinger en DC Taljaard 
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1.4 Vakkundiges deur ATBV aanbeveel: 
Proff JA Naudé en CHJ van der Merwe (Hebreeus/Vertaalkunde), JA du 
Rand (NT) en DF Tolmie (NT). 
2 Begroting 
Die Algemene Sinode begroot vir die werksaamhede van die Taakspan 
ATBV 
 
BYBELVERTALING, -VERKLARING EN –VERSPREIDING: 
FUNKSIONERING VAN DIE TAAKSPAN ATBV (vgl T.12.2 pt 3.1.1; 
Notule Dag 3 bl ...) 
Die TRK het die wysigings nagegaan en vind dit in orde dat die Reglement 
(ATBV) dienooreenkomstig gewysig word deur die ATR en met die 
goedkeuring van die Moderamen. 
 
DIENS EN GETUIENIS (vgl Agenda A.5 bl 57 pt 15; Notule Dag 4 bl ...)  
1 Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig van die voorgestelde 
strukturering van die Algemene Sinodale werksaamhede, die ooreenkoms 
met die ander kerke rakende „n Verenigde Diensgroep vir Diens en 
Getuienis in stand gehou word en dat verteenwoordigers van die NG Kerk 
om in die VDDG te dien, 
aangewys word. 
2 Die Algemene Sinode identifiseer die volgende sake as prioriteite en 
verwys dit na die Moderamen om in terme van die voorgestelde 
strukturering verder daarmee te handel: 
2.1 die voortgaande besinning oor diens en getuienis as „n geïntegreerde 
bediening en hoe dit vêrder in die kerklike praxis neerslag kan vind; 
2.2 die ontwikkeling van „n omvattende beleidsdokumument oor die kerk 
se getuienis en betrokkenheid in die samelewing wat as „n raamwerk die 
kerk in al haar verbande (Algemene Sinode, sinodes, ringe en gemeentes) 
sal dien. Hierdie dokument moet nie net „n teologiese besinning wees nie, 
maar ook riglyne ten opsigte van die praxis bevat; 
2.3 versoening in die NG Kerkfamilie en in die breë Suider-Afrikaanse 
gemeenskap; 
2.4 „n seisoen vir evangelisasie; 
2.5 die bestryding van armoede en ekonomiese ongeregtigheid; 
2.6 globalisering en die effek daarvan op die mens en die ekologie; 
2.7 die kerk se rol in die bekamping van misdaad en geweld. 
 
DIENSVERHOUDINGE (Notule Dag 5 bl ....) 
Die Algemene Sinode: 
1. Versoek Sinodes om moeite te doen met die opleiding van 
Gemeentelike Diensverhoudinge Kommissies. 
2. Versoek Sinodes om in hulle opleiding aandag te gee aan: 
* Formele aspekte 
* Versorgings-aspekte 
3. Gebruik te maak van die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge. 
4. Versoek Sinodes om riglyne daar te stel vir die samestelling, toerusting 
en funksionering van Diensverhoudinge Kommissies. 
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DIENSVERHOUDINGE EN BESTUURSHANDLEIDING (vgl A.6.1: 
Wysiging van Agenda A.6 bl 71 pt 2.3; T.12.2 pt 4.1.1; Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode 
2.3.1 besluit dat, die ATDV as selfstandige Taakspan van die Algemene 
Sinode, ontbind  
2.3.2 besluit dat die ATDV se werksaamhede/opdragte verdeel word soos 
volg: 
2.3.2.1 die hantering van die Bestuurshandleiding deur die ATR  
2.3.2.2 sake wat predikante raak deur die ABR 
2.3.2.3 bestuur van die Algemene Sinode se personeel deur die Sinodale 
Kantoor in samewerking met die ATR 
2.3.3 Versoek die ATR om te begroot vir die voortdurende hersiening van 
die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge 
 
 
DIENSVERHOUDINGE: ART 7 (vgl Agenda A.12 bl 286 pt 5.1.3; Notule 
Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode keur die versoek van die ATR goed dat die 
voorstelle van die Oostelike Sinode oor die Art 7-besluite verwys word na 
die Algemene Taakspan Diensverhoudinge vir opname in die 
Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge van die Algemene Sinode. 
 
DIENSVERHOUDINGE: VERLOFREËLINGS (vgl Agenda A.12 bl 285 pt 
2.25; Notule Dag 2 bl ...) 
2.25.1 Die finalisering van die Reglement vir Verlof word na ‟n werkwinkel 
van kundiges verwys om die nodige reglement(e) saam te stel en so 
spoedig moontlik na die Algemene Sinode aan die ASM vir goedkeuring 
voor te lê. Die ATR word versoek om die werkwinkel te reël en kundiges 
daarna uit te nooi. 
 
DIENSVERHOUDINGE: VASTE TERMYNPOS (vgl Agenda A.12 bl 281 
pt 2.12.3; Notule Dag 2 bl ...) 

Die finalisering van die Reglement vir Vaste Termyn kontrakposte word na 
ŉ werkwinkel van kundiges verwys om die nodige reglement(e) saam te 
stel en so spoedig moontlik na die Algemene Sinode aan die ASM vir 
goedkeuring voor te lê. Die ATR word versoek om die werkwinkel te reël 
en kundiges daarna uit te nooi. 

 
DIVERSITEIT (vgl Agenda A.11 Bylaag 4 bl 233 pt 6.2.5; Notule Dag 4 bl 
...)  
Die Algemene Sinode aanvaar dat diversiteit nie die belydenisgrondslag 
van ons Kerk in gedrang mag bring nie (kyk pt 6.2.5 van A.11 Bylaag 4 
Diversiteitsbestuur). 
 
DOOP (vgl Agenda Bekrywingspunte B.1 en B.2 bl 291; T.10.1 pt 2.2; 
Notule Dag 3 bl ...)  
1. Die Algemene Sinode bevestig ons gereformeerde oortuiging dat die 
Verbondsdoop uitdrukking gee aan die grondwaarheid van die Evangelie 
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dat God se genade en trou te alle tye ons gelowige aanvaarding daarvan 
voorafgaan en selfs omsluit.  
2. Die Algemene Sinode vra daarom kerkrade en predikante om die 
gereformeerde verstaan van die verbondsdoop met oortuiging en deernis 
te verduidelik en te bevestig, ook aan lidmate wat ander oortuigings oor 
die doop huldig.  
3. Die Algemene Sinode gee terselfdertyd erkenning aan die feit dat 
Christelike kerke nie almal dieselfde Doopbeskouing huldig nie, maar dat 
ons nogtans saam met mekaar deel uitmaak van die Kerk van Christus.  
4. Die Algemene Sinode gee dankbaar erkenning aan lidmate wat ten 
spyte van hulle ander verstaan van die doop steeds lojaal bly aan die 
kerkverband en wil hulle verseker dat hulle 'n geestelike tuiste in die NG 
Kerk het. 
5. Die Algemene Sinode vra opreg verskoning vir lidmate wat op een of 
ander wyse rondom die doop seergekry het, en nooi hulle uit tot 
onderlinge gesprek waar daar op pastorale wyse saam oor die saak 
gesels en gebid kan word.  
6. Die Algemene Sinode verseker lidmate wat die NG Kerk vanweë hulle 
doopverstaan verlaat het, dat die NG Kerk ‟n geestelik tuiste wil wees vir 
alle kinders van die Here en nooi hulle hartlik uit om hulle regmatige plek 
in hulle plaaslike NG gemeente in te neem en saam te werk aan die koms 
van God se koninkryk.  
 
DOOPHERDENKING/ HERINNERING (vgl Agenda A.8 bl 146 pt 9; T.10.1 
pt 2.2; Notule Dag 3 bl ...) 
1. Vertrekpunte vir gesprek 
1.1 Die Sinode is van oordeel dat die gesprek en beredenering oor die 
gereformeerde vertrekpunte van die doop deur die jare in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk deurdag is en ‟n rykdom van teologie ontsluit.  
1.2 Die Sinode bevestig weer dat die verbondsteologie sentraal staan in 
die beredenering van doopherdenking of -herinnering. 
1.3 Die Algemene Sinode bevestig dat in gehoorsaamheid aan die 
verbondsbelofte van ouers, ouers en die kerk verantwoordelikheid moet 
aanvaar vir die verbondsonderrig (kategese) van hul gedoopte kinders 
sodat hulle gelei word tot ‟n toe-eiening van die heil (belydenisaflegging) 
wat nie aan ‟n bepaalde ouderdom gekoppel kan word nie (soos tans in 
die kerkorde vasgestel word), en versoek daarom die Taakspan Kategese 
om die plek, aard en ouderdom vir belydenisaflegging te ondersoek. 
1.4 Die Sinode besluit om niks by te voeg tot die gesprek oor die doop, 
kindernagmaal en kategese nie, maar wel net te fokus op die opdrag oor 
doopviering.  
 
2. Terminologie 
Die Sinode besluit dat die kerk eerder die woorde doopherdenking of 
doopherinnering sal gebruik. 
 
3. Riglyne vir die herdenking/herinnering 
3.1 Die Sinode bevestig dat die heil altyd en in alle omstandighede gevier 
moet word. 
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3.2 Die Algemene Sinode wys lidmate daarop dat die gereelde viering van 
die nagmaal die primêre plek van viering is. 
3.3 Die Algemene Sinode bevestig dat die doopherinnering/viering nie as 
‟n her/weerdoop interpreteer mag word nie, maar direk met die verbonds-
/christelike doop saamhang. 
3.4 Die Sinode besluit dat gemeentes aangemoedig word om geleenthede 
te skep waar doopherinnering of herdenking deel word van lidmate en 
gemeentes se verhaal. 
3.5 Die Sinode beveel aan dat sakramentsviering ‟n groter rol binne 
liturgie, kategese en die erediens sal speel. 
3.6 Dit staan Kerkrade ook vry om toepaslike rituele te vestig wat die 
behoefte van sulke lidmate opvang om simbolies uitdrukking te gee aan 
hulle sterwe en opstanding saam met Christus. Hierdie rituele is nie 
Sakramente nie en vervang nie die Verbondsdoop nie. 
 
DOOP: OPDRAGTE RONDOM (vgl Notule Dag 3 bl ...) 
1. Die Algemene Sinode gee aan ADGO opdrag om ‟n taakspan te 
benoem wat ondersoek doen na wyses waarop daar aan doopherinnering 
/ doopherdenking gestalte gegee kan word. 
2. AKLAS word versoek om die Sinode te bedien met ‟n dokument wat die 
noodsaak van die verhouding tussen die doop as eenmalige toesegging in 
die heil en nagmaal as herhalende viering van die heil binne die 
verbondsteologie belig. 
 
EKUMENE: WRF (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 250 pt 1.4.3; Notule Dag 4 
bl ....)  
Die Algemene Sinode besluit dat die NG Kerk lid word van die WRF. 
 
EKUMENE: LIGGAAM VIR KERKE VAN DIE BREËR NG KERKFAMILIE 
(vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 252 pt 2.3; Notule Dag 4 bl ....) 
1 Die Algemene Sinode besluit om kennis te neem dat die Federale Raad 
ontbind het (die besluit is reeds in 2004 deur die NG Kerk geneem). 
2 Die Algemene Sinode onderskryf die besluite 1-6 tov die band tussen die 
kerke van die NG Kerkfamilie: 
 

 Die vergadering 
1. Besluit om die Federale Raad te ontbind met onmiddellik effek; 
2. Herbevestig dat voortdurend na geleenthede gesoek moet word om die 
onderlinge eenheid van die NG Kerke in Afrika  te versterk en uit te bou; 
3. Besluit dat in plaas daarvan om dadelik weer „n struktuur daar te stel, 
riglyne ontwikkel moet word vir die instandhouding en versterking van die 
eenheid van die familie;     
4. Versoek die NG Kerk van Suid-Afrika om telkens saam met 
vergaderings van ekumeniese liggame waaraan die verskillende kerke 
behoort,  soos die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke 
(WCRC), die Community of Reformed Churches in Africa (CRCA) en die 
All Africa Conference of Churches (AACC), asook saam met vergaderings 
van die Algemene Sinode van die NG Kerk, vergaderings van die familie 
van NG Kerke te reël; 
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5. Besluit dat die vennootskapsvergaderings van die Verenigde 
Diensgroep vir Diens en Getuienis ook benut moet word as geleenthede 
waar die onderlinge eenheid van die NG Kerkfamilie in Afrika verder 
versterk en uitgebou word en versoek dat die vergaderings op „n gereelde 
basis, verkieslik elke tweede jaar sal plaasvind;  
6. Besluit dat „n gereelde nuusbrief verkieslik twee keer per jaar aan al die 
kerke wat deel is van die familie van NG Kerke gestuur sal word.  Die doel 
van die nuusbrief is om die verskillende kerke in die familie aan mekaar 
bekend te stel, nuus van die werksaamhede van die verskillende kerke te 
publiseer en sake vir voorbidding bekend te maak.  Die NG Kerk word 
versoek om verantwoordelikheid vir die uitstuur van die nuusbrief te neem. 

 
 
EKUMENE: GCF (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 251 pt 1.5.5; Notule Dag 4 
bl ...)  
Die Algemene Sinode besluit dat die NG Kerk lid word van die GCF. 
 
EKUMENE: LIDMAATSKAP VAN DIE AACC (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 
bl 252 pt 2.2.5; Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit om dit aan die Moderamen op te dra om ‟n 
weg te vind tov die NG Kerk se aansoek om lidmaatskap van die AACC. 
 
EKUMENIESE BANDE MET DIE ACK (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 254 
pt 4.6.4; Notule Dag 4 bl ...)  
Die Algemene Sinode besluit om itv Kerkorde Art 70 volle ekumeniese 
bande met die ACK van Nieu-Seeland aan te gaan. 
 
EKUMENIESE BANDE GEKA (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 254 pt 4.7.3; 
Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit om itv Kerkorde Art 70 volle ekumeniese 
bande met die GEKA aan te gaan. 
 
EKUMENIESE BANDE UCA (vgl Agenda A.11 Bylaag 6  bl 254 pt 4.9.4; 
Notule Dag 4 bl ... ) 
Die Algemene Sinode besluit om in terme van Kerkorde Art 70 met die 
UCA te onderhandel oor „n bilaterale ekumeniese verhouding en moontlike 
volle ekumeniese bande. 
 
EKUMENIESE BANDE RCEA (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 255 pt 5.5.5; 
Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit om in terme van Kerkorde Art 70 met die 
RCEA te onderhandel oor volle ekumeniese betrekkinge. 
 
EKUMENIESE BANDE MET KERKE BUITE SA WAT UIT DIE NG KERK 
SPRUIT (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 255 pt 5.2.3: Notule Dag 4 bl ... ) 
Die Algemene Sinode besluit om in terme van Art 70 met die kerke buite 
SA wat uit die NG Kerk spruit volle ekumeniese betrekkinge aan te gaan. 
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EKUMENIESE BANDE FJKM (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 255 pt 5.3.4; 
Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit om in terme van Kerkorde Art 70 met die 
FJKM te onderhandel oor ‟n bilaterale ekumeniese verhouding. 
 
EKUMENIESE BANDE CEC (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 255 pt 5.4.6; 
Notule Dag 4 bl ... )  
Die Algemene Sinode besluit dat die NG Kerk vir die huidige itv Art 
70b.3.2 in „n gedeeltelike verhouding met die CEC tree. 
 
EKUMENIESE BANDE MET DIE VOLKSKERK VAN AFRIKA EN DIE 
CALVYN PROTESTANTSE KERK (vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 256 pt 
6.7.4; Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om ekumeniese 
verhoudinge met die Volkskerk van Afrika en die Calvyn Protestantse Kerk 
te ondersoek. 
 
EKUMENE: MODELLE VIR DIVERSITEIT VAN EKUMENIESE 
VERHOUDINGE (vgl A.11 Bylaag 6 bl 257 pt 8; Notule Dag 4 bl ...) 
1. Die Algemene Sinode erken die diversiteit van ekumeniese 
verhoudinge. 
2. Suid-Afrikaners in Groot Brittanje, Europa, Afrika en Dubai wat kerklik 
wil inskakel bevind hulleself in buitengewone en unieke situasies. 
Denominasies en gemeentes het spesifieke behoeftes rondom kerklike en 
ekumeniese bande met die NG Kerk. 
3. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die moderamen om modelle daar 
te stel wat ruimte maak vir betekenisvolle kerklike en ekumeniese 
verhoudinge. 
4. Die Algemene Sinode word versoek om die saak as hoë prioriteit te 
hanteer. 
 
EKUMENE: WAARDERING VIR EKUMENIESE BETREKKINGE (vgl 
T.11.2; Notule Dag 4 bl ...)  
1. Die Algemene Sinode het met groot waardering geluister na die talle 
groeteboodskappe van oor die hele wêreld, VSA, Europa, Afrika en 
Australasië, wat aan die NG Kerk Sinode gerig is. 
2. Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor dr 
Kobus Gerber vir sy onvermoeide passie om die NG Kerk se ekumeniese 
betrekkinge te vestig en uit te brei – en sodoende ook die kerk instaat stel 
om 'n deurslaggewende rol te speel in die kerk se getuienis in die wêreld. 
 
EKUMENIESE VERTEENWOORDIGERS: SPREEKBEURTE (vgl Notule 
Dag 5 bl ...) 
Die Sinode dra dit aan die Moderamen op om op voetspoor van die 
Sinode van Dordrecht (1618-19), te oorweeg om spreekbeurte tydens 
debatte toe te laat aan die verteenwoordigers van ons ekumeniese genote 
ter vergadering. 
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EREDIENSTE (LEIDING VAN): ARTIKEL 48 (vgl Agenda A.8 Bylaag 3 bl 
113 pt 5; T.12.2 pt 6.5; Notule Dag 5 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode keur nie ADGO se voorstel vir die wysiging van 
Art 48  goed nie. 
2 Die Algemene Sinode besluit dat die ATR se voorstel gewysig word, 
naamlik dat 48.3.5 soos volg lui: „n ouderling wat preekvergunning van die 
kerkraad en die ring en ontvang het (sien ook Kerkorde Arts 3 en 10). 
3 Die Algemene Sinode besluit dat die voetnota by Art 48.3.3 uitgebrei 
word (Agenda bl 290) (Voeg in). 
4 Die Algemene Sinode neem die voorstel van die ATR rakende Art 48 in 
sy geheel in behandeling en keur dit goed met die wysiging van punt 2 
hierbo. 
 
EVANGELISASIE (Notule Dag 2 bl ....) 
Die Algemene Sinode dra dit aan ADD op om „n meer omvattende 
omskrywing van die Evangelisasie te formuleer om ook die Skriftuurlike 
verstaan van Evangelisasie by te werk. 
 
 
FLAM (vgl Agenda A.8 Bylaag 6 bl 122 pt 4.5; Notule Dag 2 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode ondersteun die samestelling en werkswyse van 
Flam. 
2 Algemene Sinode moedig gemeentes aan om gebruik te maak van 
hierdie teologiese- en musikaal-gekeurde nuwe kontemporêre liedere. 
 
FLAM-MUSIEKUITGEWERS (vgl Agenda A.8 Bylaag 6 bl 122 pt 5.3; 
Notule Dag 2 bl ...)  
1 Die Algemene Sinode ondersteun die samestelling en werkswyse van 
Flam Musiekuitgewers. 
2 Gemeentes word aangemoedig om die lede van Flam uit te nooi om die 
liedere in hul gemeentes te kom bekendstel.  
 
FLAM: PRODUKTE EN DIENSTE (vgl Agenda A.8 Bylaag 6 bl 122 pt 
6.10; Notule Dag 2 bl ...) 
1 Gemeentes en veral skribas word aangemoedig om so spoedig moontlik 
in te teken op Flam se nuusbrief om sodoende op hoogte te bly van nuwe 
geleenthede en produkte wat tot voordeel van die kerk kan wees. 
2 Streek- en algemene sinodale vergaderings word aangemoedig om 
gebruik te maak van Flam se begeleidingsgroep tydens sinodesittings. 
 
FLAM: WERKSAAMHEDE (vgl Agenda A.8 Bylaag 6 bl123 pt 8.2; Notule 
Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode oorweeg dat die werksaamhede van Flam as ‟n 
prioriteit in die kerk voortgesit moet word en indien wel, dat die nodige 
fondse, soos in die verlede, daarvoor opsy gesit moet word. 
 
FONDSE: INKOOP VAN DIENSTE (vgl Agenda A.7 bl 72 pt 2; Notule Dag 
4 bl ...) 



  Bylae 2 – AS 2011 Besluiteregister 

49 
 

Die Algemene Sinode besluit om die inkoop van dienste tot uitgawes van 
funksionarisse te beperk. Leraars 
wat vir bepaalde dienswerk verkies word, moet dit binne die riglyn van 
10% van hulle tyd aan die 
kerkverband uitvoer. Taakspanne van die Algemene Sinode moet so 
funksioneer dat hulle hulle personeel 
binne hierdie riglyn aanwend. 
 
FONDSE: BEFONDSING VAN DIE  ALGEMENE SINODE (vgl 
Beskrywingspunt B.6 bl 298; T.7.1 punt 1.2; Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode onderskryf die meriete van die beskrywingspunt van 
Oostelike sinode (B.6) Dit is egter op die oomblik nie haalbaar nie. 
 
FONDSE: BEFONDSING VAN DIE ALGEMENE SINODE (vgl T.7.1 pt 1; 
Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode onderskryf die besluite van die ATF soos in hierdie 
verslag (pt 1.1) vervat. 
 
 
GEMEENTEGRENSE: INSKAKELING OOR (vgl Agenda A.12 bl 283 pt 
2.18.1; Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR geen voorstel van ADGO 
óf van die Sinodes hieroor ontvang nie en dus géén aanbeveling aan die 
Algemene Sinode hieroor kan maak nie.  
 
GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING (vgl Agenda 
A.11 Bylaag 3 bl 226 pt 4.2; Notule Dag 4 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode aanvaar dit as uitgangspunt dat Grondhervorming, 
in ‟n Suid-Afrikaanse konteks (en veral teen die agtergrond van ons unieke 
geskiedenis), vanuit Christelike oortuiging geregverdig en noodsaaklik is. 
2 Die Algemene Sinode aanvaar dit ook as uitgangspunt dat blywende 
vrede en voorspoed vir alle inwoners van ons lande in Suidelike Afrika 
vanuit ons Christelike geloof gemotiveer kan word – en wil die 
verantwoordbare proses (waarin reg en geregtigheid geskied teenoor 
almal) tot die verkryging van hierdie ideaal voorstaan en help bevorder. 
3 Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor sy 
lidmate in die boerderygemeenskap vir die wyse waarop hulle, in ‟n gees 
van konstruktiewe betrokkenheid, die afgelope jare sedert die nuwe 
staatkundige bedeling in Suid-Afrika (1994) tot stand gekom het, bereid 
was om verskillende psigiese en politieke grense oor te steek om tot die 
staat se Grondhervormingsbeleid by te dra. Hulle word aangemoedig om 
in geloof en vertroue daarmee voort te gaan aangesien dit ooglopend en 
vanselfsprekend is dat die regering alleen, sonder privaatsektor-
betrokkenheid, nie grondhervorming sal kan laat slaag nie. 
4 Die Algemene Sinode besef ook met hartseer dat daar deur die 
boerderygemeenskap al tot dusver groot offers betaal is, wat juis ook blyk 
uit die ontstellende hoë gewelddadige sterftes (moorde) onder hierdie 
sektor van ons samelewing. 
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5 Die Algemene Sinode doen ‟n beroep op die regering om alles in die 
stryd te werp om met ‟n nuwe beleidsdokument oor Grondhervorming 
vorendag te kom – wat in terme van die waardes van die Grondwet (met 
spesifieke verwysing na Artikels 9 en 25) uitgewerk word tot bevrediging 
van al die partye betrokke. 
6 Die Algemene Sinode verseker ook die regering dat die kerk (ook in 
ekumeniese verband) sy volle samewerking sal gee in die formulering en 
uitvoering van ‟n billike grondbeleid op grond van hierdie Grondwetlike 
waardes. 
7 Die Algemene Sinode wil ook ‟n duidelike getuienis teenoor die staat 
lewer oor versoenende geregtigheid. Dit beteken dat reg en geregtigheid 
ten opsigte van die regte en menswaardigheid van alle mense (wat dus 
vanselfsprekend die hele boerderygemeenskap insluit) tot uitvoering moet 
kom – en dat die kerk vanuit sy Godgegewe roeping ook die staat hiervoor 
verantwoordelik sal hou (Artikel 36 van die NGB). 
8 Die Algemene Sinode doen ook ‟n beroep op die regering (en sal dit 
skriftelik aan hom stel) dat die voedselsekuriteit van ons land, as ‟n 
voorvereiste vir vrede, stabiliteit en voorspoed, nie verder 
gekompromitteer mag word nie – veral en juis gesien in die lig van die 
groot aantal voorheen produktiewe plase wat op „n rampspoedige en 
onomkeerbare wyse uit die voedselketting verdwyn het. 
9 Die Algemene Sinode is oortuig daarvan dat die onteiening van 
kommersiële landbougrond (op watter wyse ookal gedoen) op sigself NIE 
die huidige ellende van 50% van Suid-Afrika se bevolking (wat blootgestel 
is aan die destruktiewe armoedekultuur waarin hulle noodgedwonge leef) 
gaan verbeter nie. Die teendeel kan eerder waar wees, aangesien 
kommersiële boerdery tans nog „n groot verskaffer van werksgeleenthede 
is. 
10 Die Algemene Sinode doen ‟n beroep op al die strukture van die NG 
Kerk om ‟n gebedsaksie rondom grondhervorming te loods waarin 
voorbidding vir alle betrokkenes gedoen word (nuwe begunstigdes, die 
kommersiële landbousektor en die regering). 
11 Die Algemene Sinode versoek sy taakspan om die sake vervat in 
hierdie aanbevelings, tot die grootste mate moontlik, tot uitvoering te 
bestuur. 
 
HANDVES VIR GODSDIENSREGTE (vgl Agenda A.12 bl 286 pt 5.1.7; 
Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit dat die Handves van Godsdiensregte asook 
die A tot-Z-Beleid in die Kerkorde opgeneem word as funksionele besluite. 
 
HK VRAAG/ANTWOORD 80 (vgl Agenda A.10 Bylaag 1 bl 173 pt 10; 
T.10.1 pt 2.7; Notule Dag 5 bl ...) - goedgekeur 
1 Die Algemene Sinode neem kennis van die feit dat die Rooms Katolieke 
Kerk die Roomse Mis anders verstaan as die verduideliking wat die 
Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 80 gegee is en besluit om 
die gesprek hieroor met die Rooms Katolieke Kerk voort te sit. 
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2 Die Algemene Sinode bevestig dat daar ingrypende verskille tussen die 
gereformeerde verstaan van die Nagmaal en die Roomse verstaan van die 
Mis is. 
3 Die Algemene Sinode besluit om langs gepaste weë oor hierdie saak 
met plaaslike lidkerke van die WGGK in gesprek te tree. 
4 Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om die moontlikheid van 'n 
vereenvoudigde vertaling van die Heidelbergse Kategismus te ondersoek. 
5 Die Algemene Sinode gee opdrag aan ATLAS om die onderlinge 
samehang van die doop en die Nagmaal in diepte te ondersoek. 
 
HUWELIK EN SAAMWOON (vgl Agenda A.10 bl 204 pt 6; T.10.1 pt 2.8; 
Notule Dag 3 bl ....) 
1. Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag en spreek sy 
waardering uit vir die kommissie se eerlike poging om verantwoordelik met 
hierdie kontekstuele saak om te gaan. 
2. Die Algemene Sinode besef dat die huwelik soos ons dit vandag ken die 
produk van eeue se ontwikkeling is. Daarom kan sommige 
huweliksgebruike soos in die Bybel beskryf, byvoorbeeld leviraatshuwelike 
en die vrou as besitting, nie sonder meer dien as riglyne vir hoe Christelike 
huwelike vandag behoort te wees nie. 
3. Die Algemene Sinode erken dat saamwoonverhoudings (wat die 
seksuele insluit) vandag ŉ werklikheid in die samelewing is. Daar is 
verskillende redes waarom mense saamwoon. Sommige mense woon 
saam omdat hulle seksuele eksklusiwiteit nie as ‟n belangrike aspek van ‟n 
verhouding beskou nie. Hierdie verhoudings is weens die nie-permanente 
en selfsugtige aard daarvan, eties onaanvaarbaar. 
4. Die Algemene Sinode is bewus daarvan egter dat daar ander redes is 
waarom ander pare saamwoon. Sommige woon saam met die argument 
dat hulle die huwelik hoog ag en daarom seker wil maak dat hulle in alle 
opsigte by mekaar pas, ook wat die seksuele betref, voordat hulle trou. 
Hierdie verhoudings reflekteer in baie opsigte die Bybelse waardes van 
liefde, respek en eksklusiwiteit en kan dus nie sonder meer afgewys word 
nie.  
5. Die Algemene Sinode is nogtans daarvan oortuig dat die historiese 
ontwikkeling van die huwelik in die Bybel en in die geskiedenis vir ons 
duidelike riglyne bied van wat ‟n Christelike huwelik is: ‟n vaste, formele 
ooreenkoms tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag om 
hulle lewens in alle opsigte met mekaar te deel in ‟n lewenslange 
verbintenis waarin seksualiteit „n eksklusiewe karakter dra, geseën of 
bevestig deur die kerk, gesluit in die teenwoordigheid van getuies, sover 
as moontlik in die gemeenskap van gelowiges en verkieslik erken deur die 
staat as ‟n wettige huwelik. 
6. Die Algemene Sinode oordeel dat, in die lig van bostaande, gelowiges 
met reg die huwelik ‟n gawe van God noem en dat seksuele gemeenskap 
buite so ‟n vaste, formele ooreenkoms nie aan Christelike riglyne voldoen 
nie. 
7. Die Algemene Sinode beskou die reëlings van mediese fondse en 
pensioenskemas wat voordele van mense ontneem wanneer hulle na die 
dood van ‟n eggenoot/eggenote weer in die huwelik tree, as eties 
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problematies en onderneem om nogeens met die betrokke owerhede 
hieroor in gesprek te tree. 
8. Die Algemene Sinode wil mense wat in ŉ etiese saamwoonverhouding 
leef en dus die Christelike norme vir die huwelik uitleef, aanmoedig om die 
verbintenis nog vaster te maak deur die kerklike en staatkundige aspekte 
ook in plek te kry. 
9. Bostaande besluite word nie afsonderlik nie, maar deurgaans as ‟n 
eenheid beskou oor die kerk se standpunt ten opsigte van die saamwoon 
van ongetroudes. 
10. Die Algemene Sinode aanvaar dat al die implikasie rondom die 
bevestiging van ‟n enkel kerklike huweliksverbintenis nog nie uitgeklaar is 
nie en daarom op hierdie stadium nie ten gunste van so ‟n reëling nie. 
 
HUWELIK EN SAAMWOON: PASTORALE VERSORGING (vgl Notule 
Dag 3 bl ....) 
Die Sinode versoek leraars om in pastorale hantering van pare-in-
verhouding, hulle met deernis te begelei van onvolledige verbintenisse na 
die omvattende, Bybelse verbintenis van die Christelike huwelik, en hierdie 
ideaal nooit af te water nie. 
 
HUWELIK: ROL EN PLEK (vgl Notule Dag 3 bl ...) 
1. Die Algemene sinode bevestig die plek en waarde van die Christelike 
huwelik in die kerk en die gemeenskap en motiveer leraars en lidmate om 
die duursaamheid daarvan te bevorder. 
2. Die Algemene sinode versoek leraars en lidmate om gesonde huwelike 
aktief te bevorder en moeite te doen met huweliksvoorbereiding en 
huweliksverryking, omdat die idee en praktyk van huwelike verskraal het. 
3. Die Algemene Sinode motiveer gemeentes om jaarliks op die tweede 
Sondag van Februarie wêreldhuweliksdag te vier. 
 
HUWELIK EN SAAMWOON: OPDRAGTE (vgl Notule Dag 3 bl ...) 
1. Die Algemene Sinode verwys vir ondersoek na ‟n kommissie die 
vraagstuk van die veranderende seksuele raamwerk en seksuele waardes 
van ons gemeenskappe. 
2. Die Algemene Sinode word versoek om ‟n huwelikskursus te ontwikkel 
wat aan die jeug en ander vrywillig bedien word in die jaar na belydenis 
aflegging. Die oorsprong van huweliksprobleme word dan aangespreek en 
word die simptome (soos saamwoon) voorkom. Tans is die leiding vir die 
huwelik nie voldoende nie en word voorbeelde van ouers en die media 
slaafs nagevolg. 
3. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om weë te soek 
waarin daar met die staat en ander rolspelers in gesprek getree word om 
wyses te vind waar daar nie teen persone gediskrimineer word op grond 
van die voortgaande voordele verbonde aan mediese fondse en 
pensioenskemas nie. 
 
JEUGBEDIENING (vgl Agenda A.8 Bylaag 8 bl 127 pt 4.1; Notule Dag 2) 
1 Die Algemene Sinode word versoek om die bediening van die jeug as ‟n 
prioriteit van die Algemene Sinode te aanvaar. 
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2 Indien Jeugbediening as ‟n prioriteit aanvaar word, gee die Algemene 
Sinode opdrag dat ‟n projekspan aangewys word wat aktuele 
jeugkwessies identifiseer en relevante tendense in jeugbediening navors 
om die kerk sodoende te adviseer om te verseker dat effektiewe 
jeugbediening plaasvind. 
 
JEUGBEDIENING (vgl Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode word versoek om die bediening van die jeug (wat 
insluit studentebediening) as ‟n prioriteit van die Algemene Sinode te 
aanvaar. 
 
JEUGBEDIENING: JEUGWERKERS (vgl Agenda A.12 bl 282 pt 2.15; 
Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR geen aanbeveling kan 
maak oor die opleiding en amptelike status van jeugwerkers nie. 
 
KATEGESE (vgl Agenda A.8 Bylaag 9 bl 129 pt 4; Notule Dag 2 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode oorweeg Kategese as ‟n prioriteit van die 
Algemene Sinode. 
2 Indien Kategese as prioriteit aanvaar word, word ‟n projekspan 
aangewys om navorsing te doen, voorligting te gee en eietydse, relevante 
materiaal en ander hulpmiddels binne die raam van die gereformeerde 
teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel. 
 
KERK EN WETENSKAP (vgl Agenda A.11 bl 212 pt 7.6.2; T.10.1 pt 2.6; 
Notule Dag 3 bl ...)   
1 Die Algemene Sinode keur die hantering van die saak deur die ASM 
goed en neem kennis van die formulering as 'n standpunt-stuk van die 
ASM. 
2 Die Algemene Sinode bedank graag alle wetenskaplikes, wat as 
Christene hulleself in die openbaar blootstel ter wille van hulle 
geloofsoortuigings, terwyl hulle as Christene met oorgawe as 
wetenskaplikes hulle professie uitoefen. 
 
KERKHERENIGING (A.11 Bylaag 5 bl 246 pt 8.2; Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit soos volg tov kerkhereniging: 
KERKHERENIGING 
1 Inleiding 
* Ons is diep oortuig dat die Gees van God sy kerk lei om die eenheid van 
die kerk van Jesus Christus na te jaag. Daarom is ons hartseer en jammer 
omdat ons na baie jare se gesprekke oor kerkhereniging nog nie een 
nuwe kerkverband gevorm het nie. Terwyl daar faktore is wat die proses 
baie moeilik maak, is ons oortuig dat ons die verantwoordelikheid het om 
die proses hoopvol voort te sit. 
* Ons bevestig die belangrikheid van sigbare kerkeenheid en wil onsself 
wy aan die vorming van een kerkverband as uitdrukking van die eenheid. 
Ons glo dat die versoening wat Jesus Christus bring ons help om ou 
breuke te heel en as volle familie van kerke byeen te kom. Ons glo ook dat 
‟n verdeelde kerk dit moeiliker maak om ons roeping uit te voer en dat ons 
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ook nie ons verantwoordelikheid teenoor die Suider-Afrikaanse 
samelewing op so „n manier nakom nie. 
* Ons pleit by die ander kerke van die NG Kerkfamilie vir ‟n inklusiewe 
herenigingsproses waarin ons poog om sover moontlik almal wat deel is 
van ons familie saam te neem op die pad vorentoe. 
* Ons is verbind aan die VGKSA wat vir ons sê dat die Belharbelydenis vir 
hulle baie belangrik is en dat hulle dit deel wil maak van die nuwe verband. 
Ons is verbind aan die NGKA en die RCA wat vir ons sê dat hulle nie kans 
sien om Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie. 
* Ons erken dat daar in die NG Kerk baie gemeentes, predikante en 
lidmate is wat gereed is vir ‟n hegte eenheid en graag Belhar onderskryf. 
Ons erken ook dat daar baie gemeentes, predikante en lidmate is wat 
gereed is vir „n hegte eenheid maar om verskillende redes nie kans sien 
om Belhar as belydenisskrif te onderskryf nie. 
* Ons glo dat ons „n verantwoordelikheid teenoor al hierdie groepe het. 
Ons is oortuig dit is moontlik om een te word in „n “ruim huis” wat plek 
maak vir almal – insluitende ons verskille. 
* Ons is baie jammer oor die moontlikheid dat ‟n belydenisskrif wat die 
eenheid van die kerk bely, die kerke uit mekaar kan hou. 
* Ons pleit by die familie van NG Kerke sowel as ons lidmate vir sigbare 
hereniging in „n ruim en breë eenheid waarin ons die verskille wat oor die 
loop van tyd ontstaan het aanvaar, maar steeds oortuig is dat ‟n hegte en 
sigbare eenheid deur Gees moontlik is. Die verskeidenheid wat volg uit 
verskillende gawes, ons geskiedenis en ook taal en kultuurverskille 
verruim en verryk ons sodat ons mekaar en die wêreld beter kan dien. 
* Ons sien die kerk en ook kerkhereniging as „n organiese groeiproses wat 
beteken dat ons baie geduld en liefde met mekaar nodig het, maar altyd 
daaraan vashou dat die Gees kragtig is om meer te doen as wat ons dink 
of droom. 
* Ons bied die volgende voorstel aan die ander lede van die Familie aan 
as ons aanbeveling oor hoe ons mekaar kan ontmoet en ‟n saam kan 
groei. 
* Ons hoop dat ons uitdrukking aan sigbare eenheid kan gee en een nuwe 
herenigde kerkverband kan vorm. Ons is oortuig dat dit tot eer van die 
Hoof van die kerk en tot die voordeel van al die kerke en lidmate van die 
Familie van NG Kerke sal wees. 
 
2 Verbintenis tot kerkhereniging 
Die NG Kerk herbevestig sy ernstige en duidelike verbintenis tot die 
herstel van een kerkverband met die ander drie kerke van die Familie, nl 
die VGKSA, die NGKA en die RCA. Hierdie verbintenis is gegrond in die 
oortuiging dat die Here dit van ons vra - ter wille van sy eer (Joh 17:23) en 
ter wille van ons gesamentlike roeping (Ef 4:4) en getuienis in Afrika – 
sodat die wêreld kan glo. 
 
3 'n Keuse om gou weer op gang te kom met die proses en saam te 
groei na groter eenheid. 
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3.1 Die NG Kerk is jammer dat die herenigingsproses so stadig vorder. 
Ons vertroue in die Here van die kerk gee ons egter hoop dat die proses 
kan voortgaan: 
(1) Ons het 'n gedeelde geskiedenis en is diep onder die indruk van die 
feit dat al die kerke in die familie oortuig is dat ons bymekaar hoort; 
(2) Al die kerke aanvaar reeds die Drie Formuliere van Eenheid as 'n 
gemeenskaplike belydenisbasis. 
(3) Die Algemene Sinode het reeds in 1998 gesê dat hy die wesenlike 
inhoud van die Belharbelydenis aanvaar. 
(4) Daar bestaan in baie gemeentes, ringe en sinode reeds baie goeie 
samewerkingsverbande en strukture en op sommige plekke is daar reeds 
eenheidstrukture opgerig. 
(5) Lidmate in die familie van NG Kerke gee uitdrukking aan die feit dat 
geloof die enigste voorwaarde vir lidmaatskap is deur oor en weer deel 
van kerke in die familie te word. 
(6) Die moratorium van die VGKSA skep probleme vir die proses. Ons 
vertrou dat hulle dit op grond van die gees van die Belydenis van Belhar 
by hulle eersvolgende Algemene Sinode sal ophef. 
3.2 Ons is diep oortuig dat die vordering wat wel gemaak is, ons gedeelde 
geloof en tradisie en veral die onbeperkte moontlikhede wat die Gees 
skep, die moontlikheid bied om met nuwe energie en toewyding te werk 
aan sigbare eenheid. Ons is oortuig dat ons baie moeite moet doen om die 
hindernisse uit die weg te ruim en sodat sigbare eenheid as kosbare gawe 
nagejaag kan word. 
3.3 Ons glo dat ons so 'n pad nie alleen aanpak nie. Die getuienis van 
ander wat die pad reeds geloop het, help ons om ons vertroue te stel op 
die versoenende krag van die evangelie van Christus en die werking van 
die Gees wat ons steeds nader aan mekaar bring en ons laat groei in ons 
liefde en begrip vir mekaar. 
 
4 'n Pad wat baie geduld, begrip en tegemoetkomendheid van almal 
vra 
Die geskiedenis en ervaring van ander gereformeerde kerke leer ons dat 
verenigingsprosesse tussen kerke nooit eenvoudig is nie. Dit vra van alle 
betrokkenes gehoorsaamheid, geestelike toewyding, geduld, liefde en 
veral tegemoetkomendheid. Dit beteken onder meer dat ons moet 
onderskei om mekaar te vind en bereid moet wees om ter wille van „n 
geloofsaak op te offer. Liefde beteken ons sal rekening hou met vrae en 
onsekerheid wat mense het en dit onderskeidend met groot geduld en 
sensitiwiteit hanteer. 
 
5 Die Belydenis van Belhar (en Laudiumdeklarasie) 
5.1 Ons is na ons konsultasieprosesse deeglik bewus daarvan dat 
(a) ‟n Groot deel van die gemeentes en lidmate van die NG Kerk weens ‟n 
verskeidenheid faktore nie die Belydenis van Belhar as vierde 
belydenisskrif wil aanvaar nie. Dit is baie belangrik dat ons oor al hierdie 
faktore sal praat sodat ons nie “by die verlede stilstaan nie” (Jes 43:18), 
maar saam kan fokus op ons roeping vandag en in die toekoms. Ons 
verbind onsself hiertoe (vgl AS Besluit 2004). 
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(b) hierdie verskille kan oorbrug word deur „n deeglike studie te maak van 
Belhar self. 
5.2 Soos ooreengekom met die Taakspan van die WBGK (nou die WGGK) 
is ons verbind om dmv ‟n gesamentlike taakspan met die VGKSA weer 
deeglik te besin oor hoe ons saam in beide kerke met mekaar oor hierdie 
Belydenis kan praat. 
5.3 Ons is steeds oortuig dat die wesenlike inhoud van die Belydenis van 
Belhar (ons verbintenis aan die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor 
die eenheid van die kerk, oor geregtigheid en versoening) baie wyd 
aanvaar word (vgl AS besluit 1998). 
5.4 Omdat die Belharbelydenis 'n belydenisskrif van een van die 
Familiekerke is, stel ons voor dat dit as een van die belydenisskrifte in die 
herstelde kerkverband opgeneem word. Dit impliseer nie dat alle 
gemeentes, predikante, kerkraadslede en lidmate van die nuwe verband 
dit vanselfsprekend as belydenisskrif hoef te aanvaar nie. 
5.5 Die volgende formulering van die belydenisgrondslag (met inagneming 
van pt 5.4) vir ‟n herenigde kerk word aanvaar as basis vir onderhandeling 
met die familie van NG Kerke: 
1. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, 
geskied in gemeenskap met die belydenis van ons voorgeslagte soos dit 
verwoord is in 
1.1 die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en 
die Geloofsbelydenis van Athanasius waardeur die Kerk haar 
verbondenheid met die algemene christelike Kerk uitdruk, en 
1.2 die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en 
die Dordtse Leerreëls waardeur die Kerk haar verbondenheid met die 
gereformeerde tradisie uitdruk. 
2. In verbondenheid met ons eie konteks erken ons die Belydenis van 
Belhar. 
3. Die Kerk erken die betekenis van die Laudiumdeklarasie vir ons 
missionêre karakter. 
4. Die Kerk aanvaar dat die taak van die kerk in belydenisvorming nie 
afgehandel is nie. In die toekoms mag veranderde omstandighede en ‟n 
beter verstaan van die Woord van God lei tot die aanvaarding van verdere 
belydenisskrifte of die wysiging van bestaande belydenisskrifte. 
 
6 Model: 'n verenigde kerkverband van selfstandige plaaslike 
gemeentes 
6.1 Ons besluit dat die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel as model 
vir die organisering van die nuwe een kerkverband gebruik word. Dit 
beteken dat al die gemeentes as selfstandige gemeentes ingevoeg word 
in ringe, sinodes en een algemene sinode. 
6.2 In die proses moet ruimte gelaat word vir onderhandeling, nuwe 
moontlikhede en 'n groei na mekaar en samevoeging van gemeentes. 
 
7 Gemeentes se reg om hul oor hul eie werk te besluit, word erken 
Al die bestaande gemeentes van die verenigde verband sal so behoue bly 
en almal saam die gemeentes van die nuwe verband wees. Gemeentes is 
onderling oop vir bywoning en lidmaatskap. Waar meer as een gemeente 
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in dieselfde gebied val, staan dit gemeentes vry om hulle onderlinge sake 
en samestelling spontaan en sonder voorskrif of dwang te reël volgens 
plaaslike behoeftes. Kerkrade funksioneer binne die 
gereformeerde aard in terme van hulle besluitnemingsbevoegdheid oor 
gemeentes.  
 
8 Ander kwessies word gedurende die proses onderhandel 
Daar is 'n aantal sake waaroor saam onderhandel moet word as die 
voorbereidende proses aan die gang kom. Dit sluit in die skryf van 'n nuwe 
kerkorde, die naam van die kerk, teologiese opleiding, organisasie van 
kerklike werksaamhede, finansies en eiendomme, taal, ens. Ons is bewus 
daarvan dat van hierdie sake baie sensitief en emosioneel van aard is en 
dat die onderhandelings hieroor met baie wysheid, oorleg en sensitiwiteit 
hanteer sal moet word. Tog is ons van oordeel dat meningsverskille oor 
hierdie meer praktiese sake nie in die pad van spoedige kerkhereniging 
behoort te staan nie. 
 
9 Wesenlike rol van gesamentlike gesprek en besinning op alle 
vlakke asook fasiliteringshulp van buite 
9.1 Ons glo dat die proses van kerkhereniging indringende gesprekke en 
begeleiding op alle vlakke gaan vra - veral ook op grondvlak met 
gemeentes en lidmate. Ons verbind onsself tot hierdie gesprekke en 
oordeel dat dit 'n groot wins gaan wees as van hierdie gesprekke ook 
saam gevoer kan word. Ons is oortuig dat dit die proses sal aanhelp as die 
gesprekke oor eenheid gevoer word in die lig van ons gesamentlike 
roeping in ons lande en ons gesamentlike geloof in die evangelie. 
9.2 Ons is intens bewus van die huidige onvermoë van die 
gespreksvennote om self die gesprekke weer op 
dreef en die onderhandelinge aan die gang te kry. Ons is dankbaar vir die 
hulp van die WGGK en in besonder die fasiliteerder dr Jerry Pillay. Ons 
bevestig ons volledige verbintenis en samewerking tot die 
fasiliteringsproses. 
 
10 Kerkskeuring moet ten alle koste probeer vermy word 
Ons spreek die oortuiging uit dat ons in die herstel van een kerkverband 
kerkskeuring moet vermy. Dit het te dikwels gebeur - ook in ons 
gereformeerde tradisie - dat kerkverenigingsprosesse aanleiding gegee 
het tot kerkskeuring, die vorming van nuwe kerke en nuwe twiste. Ons sal 
die proses so wil hanteer dat alle predikante, gemeentes en lidmate van 
die kerke saam hierdie pad aanpak. 
 
11 Versoening 
11.1 Ons erken dat onversoende kerke en kerkleiers deel van die stadige 
vordering is. 
11.2 Die hofsake tussen die NGKA en die VGKSA is ‟n bron van groot 
kommer. Ons sal graag ‟n konstruktiewe rol wil speel om die spanninge op 
te los. 



  Bylae 2 – AS 2011 Besluiteregister 

58 
 

11.3 In die fasiliteringsgesprekke is daar ook gesprekke aan die gang oor 
herstellende geregtigheid. Ons is ook verbind om deel van die gesprekke 
te wees en „n oplossing te vind. 
11.4 Ons is oortuig dat ‟n kerklike waarheids-en versoeningsproses in die 
familie van NG Kerke ons gaan help om die kerkherenigingsprosesse te 
laat vorder. Ons wil graag met die Familie hieroor gesprek voer. 
 
12 Die byeenbring van alle gereformeerde kerke 
Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die familie 'n tree sal wees 
op pad na die byeenbring van alle kerke van gereformeerde belydenis in 
SA. 
 
13 Raadpleging van gemeentes 
13.1 Gemeentes is na die 2007 Algemene Sinode geraadpleeg oor die 
Achterbergh-voorstelle. Ons wil dit duidelik stel dat dit nie „n stemming of 
kwantitatiewe meningspeiling was nie. Ons het die water in ‟n 
raadplegende proses getoets. 
13.2 Die Algemene Sinode is verbind om ons gemeentes te raadpleeg en 
mettertyd te toets. Die kerkverband moet hierdie pad saam kan loop. Dit 
vra vir 'n proses waarin ons vorentoe beweeg maar mekaar ook in liefde 
en respek hanteer.  
 
14 Proses verder 
14.1 Die besluite van die Algemene Sinode 2011 oor die herstel van een 
kerkverband in die NG Kerkfamilie het die status van beleidsbesluite vir 
gebruik in die verdere verloop van die gesprek met hierdie familie.  
14.2 Hierdie besluite word deurgegee na die sinodes, kerkrade en 
gemeentes vir kommentaar en verdere aanbevelings. Die verdere 
gesprekke met kerkrade en gemeentes is die verantwoordelikheid van 
elke sinode / sinodale kommissie / sinodale diensraad /moderamen en 
word in oorleg met die Moderamen van die Algemene Sinode (plus ander 
kundiges) as die lede van die taakspan vir kerkhereniging. Die gesprekke 
gaan oor die volgende: 
14.2.1 Die besluite oor kerkhereniging van die Algemene Sinode 2011; 
14.2.2 Die praktiese implikasies van elemente van die proses soos 
gevisualiseer in hierdie besluite plus die bepalings van Die Kerkorde 
(onder andere Artikel 36, 37 en 44) en die Algemene Sinode se besluit oor 
‟n moontlike konsensus of 'n tweederdemeerderheid van kerkrade (in 1998 
en 2002). 
14.3 Daar word onderskeidend te werk gegaan na afhandeling van hierdie 
gesprekke. Die NG Kerkfamilie is, sover moontlik, deel van die 
onderskeidingsproses. 
14.4 Die besluite van die Algemene Sinode 2011 word in beide bilaterale 
gesprekke asook gesamentlike gesprekke met die kerke van die NG 
Kerkfamilie bespreek. 
14.5 Die toetsing van kerkrade en sinodes oor "finale" of eindvoorstelle vir 
die herstel van hierdie verband word gelaat totdat 'n behoorlike proses van 
gesprekke met sinodes en gemeentes na die oordeel van die Algemene 
Sinode of die Moderamen van die Algemene Sinode plaasgevind het. 
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14.6 Werklike kerkeenheid staan of val by die wyse waarop dit op rings- 
en gemeentevlak sigbaar word. Daarom moet ringe/ gemeentes 
gemotiveer en konkreet gehelp word om na gelang van hulle plaaslike 
omstandighede met die ander ringe/ gemeentes van die NG Kerkfamilie in 
hulle omgewing, asook binne ander samewerkingstrukture, daadwerklik 
saam te werk asook eenheidstrukture te vestig. Aangesien hierdie ‟n saak 
is wat binne die hele kerkverband belangrik is, is dit 'n dringende prioriteit 
wat die Moderamen in samewerking met en deur sinodes en ringe moet 
hanteer. 
 
15 Approbasie by kerkeenheid 
15.1 Die Algemene Sinode besluit soos volg oor die wyses waarop die 
instemming van en approbasie 
deur die gemeente verkry kan word by die voorgestelde wysiging van die 
belydenisgrondslag van die NG 
Kerk en/of die voorgestelde wysiging van die kerkverband by moontlike 
eenwording van die Familie van 
NG Kerke: 
15.1.1. Voeg die volgende voetnota by Kerkorde Art 44.1 “Vir die wyse 
waarop die besluit van Kerkrade 
oor die verandering van die belydenisgrondslag van die NG Kerk hanteer 
word ten einde die instemming 
en approbasie van gemeentes met die besluit te verkry, sien Kerkorde 
Regl 6: 6” 
15.1.2. Verander die opskrif van KO Reglement 6 om te lees: “Reglement 
vir die Vermeerdering, 
Kombinasie, Eenwording en Samesmelting van gemeentes, en vir die 
Vorming van ŉ nuwe Kerkverband.” 
15.1.3. Voeg ŉ nuwe pt 6 by Kerkorde Reglement 6, met die opskrif “Die 
Vorming van ŉ Nuwe Kerkverband”. 
15.1.4. Die nuwe Reglement 6: 6 lees soos volg: 
 

“6.1 Die kerkraad lê sy voorstel oor die wysiging/handhawing van die 
belydenis/kerkverband éérs aan die 
gemeente voor vir die instemming van die belydende lidmate. Nadat die 
instemming van twee derdes van die lidmate verkry is, finaliseer die 
Kerkraad sy besluit met ŉ tweederdemeerderheid, waarna die finale 
besluit wéér op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir 
approbasie voorgelê word. 
6.2 Die Kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 6.1 
hierbo genoem, op een van die 
volgende twee wyses te verkry: 
6.2.1 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief 
verkry tydens „n gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende 
lidmate van die gemeente belê het en waarvan daar by die erediens(te) op 
vier agtereenvolgende Sondae vooraf kennis gegee is van beide die 
vergaderdatum en die inhoud van die voorstel. By hierdie vergadering is 
twee waarnemers deur die ring/sy gevolmagtigde kommissie aangewys, 
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teenwoordig. Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree op as 
ampsdraers van hierdie vergadering. 
6.2.1.1 Lidmate wat ŉ wettige verskoning het waarom hulle nie die 
betrokke gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul stem vooraf per 
geslote stembrief uitbring. Hierdie stemme word getel nadat die stemming 
op die gemeentevergadering uitgebring is. 
6.2.2 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief 
verkry wat persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan 
elke ongesensureerde belydende lidmaat van die gemeente beskikbaar 
gestel word. Minstens 14 (veertien) dae moet na ontvangs toegelaat word 
vir die inhandiging van die stembrief. 
6.2.2.1 Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die 
voltooide stembrief die kerkkantoor van die gemeente voor of op die 
sperdatum bereik. Die stemtelling vind plaas in die teenwoordigheid van 
twee waarnemers deur die ring/sy gevolmagtigde kommissie aangewys. 
6.3 Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word 
bepaal deur die getal uitgebragte stemme. 
6.4 Die kerkraad kan met lidmate en die kerkverband kan met gemeentes 
wat in die minderheid gestem het en wat nie bereid is om deel te word van 
die nuwe kerkverband nie, onderhandel oor billike kompensering. 
6.5 Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring 
te voorkom.” 

 
15.2 Twee derdes van alle kerkrade moet hierdie geapprobeerde besluit 
verkry. 
15.3 Elke sinode moet dan met ‟n tweederdemeerderheid tot kerkeenheid 
besluit. 
15.4 Nadat elke sinode afsonderlik met ‟n tweederdemeerderheid ten 
gunste daarvan besluit het, moet die Algemene Sinode dit ook met ‟n 
tweederdemeerderheid aanvaar (Art 43 en 44). 
 
16 Sinodevorming 
Aangesien strukturele eenheid op Algemene Sinodale vlak noodwendig ‟n 
langsame proses is, kan sinodes 
wat daarvoor gereed is, wel struktureel met mekaar verenig as sinodes 
sonder om die bestaande kerkverbande prys te gee. Die bedoeling 
hiermee is ook om die herenigingsproses op Algemene Sinodale vlak te 
bevorder. 
 
KERKHERENIGING: NG KERK, NGKA EN RCA (vgl Agenda A.11 
Bylaag 5 bl 242 pt 4.4; T.12.2 pt 8.2.2; Notule Dag 5 bl ...) 
Die TRK beveel aan dat indien die voorstel van die Moderamen rakende 
die hereniging met die NGKA en RCA goedgekeur word, die Algemene 
Sinode opdrag gee aan die ATR om regsadvies in te win om die Algemene 
Sinode te adviseer oor die implementering daarvan op die pad vorentoe. 
 
KERKHERENIGINGSPROSESSE TUSSEN DIE NG KERK, NGKA EN 
DIE RCA (vgl Agenda A.11 Bylaag 5 bl 242 pt 4.4; T.11.1 pt 4.4; Notule 
Dag 4 bl ...) 
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Die Algemene Sinode neem instemmend en met groot dankbaarheid 
kennis van die versoek van RCA/NGKA, máár ook van die VGKSA se 
versoek om hierdie herenigingstree met groot wysheid en versigtigheid te 
gee. Ten einde nie met „n kortpad die VGKSA te vervreem nie maar ook 
nie die RCA/NGKA-versoek te negeer nie, verwys die Algemene Sinode 
die voorstel na die bemiddelingsproses olv die WGGK. 
 
KERKHERENIGING EN HOFSAKE (vgl Notule Dag 4 bl ...) 
1. Die Algemene Sinode neem met hartseer kennis van die destruktiewe 
impak wat jare se hofsake op die wese van die kerk gelaat het. 
2. Die Algemene Sinode bevestig dat ons in ons wese 'n kerk is wat 
teokraties/ Christokraties funksioneer - wat altyd wil vra na Christus se 
Hoofskap oor ons. 
3. Die Algemene Sinode dra dit aan die ATR op om alle moontlike weë te 
ondersoek om dit weer vir die kerk moontlik te maak om reg te laat 
geskied aan die regering van Christus, deur kerkorde wysigings en ander 
aksies, selfs regsprosesse, wat die impak, in 2.5.1 beskryf, omkeer. 
 
KERKHERENIGING: REGSADVIES (vgl Agenda A.12 bl 271 pt 2.6.1; 
Notule Dag 5 bl ...) 

Die vergadering neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie opdrag 
gegee het in sy hersiening van Kerkorde Art 44 en Regl 6: 6. 

 
KERKORDE: WYSIGINGE (vgl Agenda A.12 bl 286 pt 5.1.1; Notule Dag 5 
bl ...)  
Die Algemene Sinode keur die reëling van die ATR goed dat persone wat 
wysiginge aan die Kerkorde wil bespreek die Tydelike Regskommissie 
voor die behandeling van die ATR-verslag ontmoet. 
 
KERKORDE: HERSIENING VAN BESLUIT BY ART 70 (vgl T.12.3 pt 
5.3.1; Notule Dag 5  bl ..) 
Die Algemene Sinode verwys die hersiening van die besluit by Artikel 70 
na die ATR. 
 
KLEIN GEMEENTES (vgl Agenda A.8 Bylaag 12 bl 160 pt 8; Notule Dag 2 
bl ...) 
1 Die Algemene Sinode word versoek om „n navorsingsprojek oor klein 
gemeentes as prioriteit te aanvaar. 
2 Indien dit as prioriteit aanvaar word, word „n Netwerk vir Klein 
Gemeentes in die lewe geroep met die opdrag om as gespreksforum vir 
klein gemeentes te dien, vitaliteit in klein gemeentes te bevorder, studie 
oor hierdie onderwerp te stimuleer en studieresultate in die kerklike lewe 
te integreer. Die Netwerk nooi ook die Familie van NG Kerk en ander 
Gereformeerde kerke uit om aan die gesprek deel te neem. 
3 Die Algemene Sinode keur die beginsel van afstandsonderrig vir 
tweedeloopbaanpredikante goed. ATTO word getaak om hierdie besluit te 
implementeer volgens die Theological Education by Extension-model. 
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KONSTITUERING (vgl T.12.1 pt 1.1.1; Notule Dag 1 bl ...) 
1 Die TRK beveel die onderstaande Kerkordewysigings aan as 
ordevoorstel ter aanvang van die vergadering (met konstituering) van die 
Algemene Sinode aan. 
2 Die AS keur die wysiginge van die Kerkorde Artikels 39, 40, 41 goed en 
besluit dat dit onmiddelik van krag is. 
3 Die AS besluit dat die aanbeveling vir die wysiging van die Kerkorde 
Artikels 40.2 en 40.3 oorstaan tot by hantering van verslag van 
Moderamen (Bylaag 1). 
 

Artikel 39 
Die Moderatuur van die Algemene Sinode, bestaande uit ‟n moderator, ‟n 
assessor, ‟n aktuarius en ‟n addisionele lid, lei die Sinode (Artikel 25).  Die 
algemene sekretaris tree op as skriba van die vergadering, met 
adviserende stem. 
Artikel 40 
40.1 Ter aanvang van die Algemene Sinode word ‟n Moderatuur verkies 
vir die duur van die vergadering. 
 
Artikel 41 
Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die oudste in jare is, 
open die vergadering en gaan voor totdat die moderator gekies is. Die 
algemene sekretaris help met die konstituering van die vergadering en die 
verkiesing van die moderator.  

 
 
LIDMAATBEMAGTIGING (vgl Agenda A.8 Bylaag 3 bl 114 pt 7.10) 
1 Die Algemene Sinode versoek dat lidmaatbemagting as ‟n prioriteit 
oorweeg word en dat Rimpels as ‟n projek voortgesit word. 
2 Die Algemene Sinode versoek dat ‟n projekspan saamgestel word wat „n 
behoeftebepaling doen rondom watter materiaal nodig is vir die toerusting 
en begeleiding van volwasse lidmate. 
 
LIDMAATBEMAGTIGING (vgl Agenda A.12 bl 282 pt 2.16.1; Notule Dag 
5 bl ...)  

Die vergadering neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie opdrag 
gegee het in sy hersiening van Kerkorde Art 55. 
 
MEDIA: DIE BEDRYF VAN KERKLIKE MEDIA (vgl A.9 bl 166 pt 16; A.11 
bl 210 pt 6.2.3; Notule Dag  5 bl ...) 
Die Algemene Sinode voeg die volgende besluit oor die bedryf van die 
Kerklike Media in die Kerkorde in as deel van die Funksionele Besluite: 
 
1 INLEIDING 
Die Bybel-Media Groep van Maatskappye ("die Groep") hanteer die bedryf 
van kerklike media. 
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2 ORGANISASIE 
2.1 Die Groep bestaan uit die volgende Artikel 21-maatskappye: Bybel-
Media, Bybel-Media Handel en die Tydskriftemaatskappy van die NG 
Kerk. 
2.2 Die ledevergaderings van die Groep het dieselfde personeel as die 
personeel van die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk 
en wys op aanbeveling van die uittredende direksies die lede van die 
onderskeie direksies aan. Die ledevergaderings konstitueer afsonderlik 
ooreenkomstig die statute van die onderskeie maatskappye. 
2.3 Die ledevergaderings van die Groep sal so gou as moontlik ná elke 
gewone sitting van die Algemene Sinode die lede van die direksies van die 
Groep aanwys. Die direksies word saamgestel soos wat die aktes en 
statute van die onderskeie Artikel 21-maatskappye bepaal. Lede sal 
kollektief oor bewese kundigheid beskik ten opsigte van mediabehoeftes 
en mediabeleid asook van die bestuur en finansies van die mediabedryf.  
2.4 Ander persone wat by die kerklike media-aktiwiteite of kommunikasie-
aktiwiteite betrokke is, kan op uitnodiging direksievergaderings bywoon.  
3 OPDRAG  
Die Direksies  
3.1 voer hulle opdrag uit ooreenkomstig die bepalings van die aktes en 
statute van die onderskeie Artikel 21-maatskappye van die Groep; 
3.2 streef daarna dat die evangelie in sy volle omvang en toegepas op alle 
lewensbehoeftes aan almal gebring word deur gebruikmaking van geskikte 
media;  
3.3 verseker dat hierdie bediening op ‟n doeltreffende, ekonomiese en 
ekumeniese wyse plaasvind; 
3.4 sal strategieë daarstel om met die kerkverband in gesprek te wees oor 
mediabehoeftes; 
3.5 toesien dat doeltreffende kanale vir die kommunikasie van kerklike 
inligting beskikbaar is;  
3.6 doen aan die ledevergadering verslag oor die stand van die kerklike 
mediabediening;  
3.7 stel die uitvoerende hoof van die Groep en die redakteur van die 
amptelike lyfblad van die NG Kerk aan, ná advies van die Moderamen tov 
die kortlys van benoemdes vir die onderskeie poste. 
3.8 Die redakteur van die amptelike lyfblad is 'n funksionaris binne die 
Groep wat aan die uitvoerende hoof van die Groep rapporteer, en moet 
oor uitstekende joernalistieke vaardigheid beskik. As funksionaris woon 
die redakteur in 'n verslaggewerskapasiteit ook vergaderings van die 
Moderamen van die Algemene Sinode by. 
 
MEDIA: ONDERSTEUNING VAN BYBEL-MEDIA (vgl A.9 bl 166 pt 16.2; 
Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode dra sy dank en waardering oor aan al die donateurs 
uit gemeentes en kerkrade wat met bydraes en donasies die kerklike 
mediabediening van Bybel-Media gereeld ondersteun en moontlik maak. 
Kerkrade word opgeroep om jaarliks 'n spesiale kollekte vir dié doel te 
oorweeg. 
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MENSWAARDIGHEID (vgl Agenda A.11 Bylaag 4 bl 237 pte 12.1-12.6; 
Notule Dag 4 bl ...) (Kyk ook by Diversiteit) 
1. Die Algemene Sinode oordeel dat menswaardigheid „n kernwaarde van 
die Evangelie is. 
2. Die Algemene Sinode dra dit aan die moderamen op om „n taakspan vir 
menswaardigheid te benoem om die ASM op kontinue wyse te adviseer 
oor die hantering/bestuur van hierdie kernwaarde. Die taakspan moet ook 
adviseer tov navorsing oor „n verantwoordelike antropologie vir die 
kerkverband.  
 
MISSIONALE EKKLESIOLOGIE (vgl Agenda A.8 Bylaag 10 bl 141 pt 
20.1; Notule Dag 2 bl ...; Notule Dag 5 bl ...; T.5.1 pt 2) 
Die Algemene Sinode besluit dat aanbeveling 20.1 van die Verslag oor ‟n 
Missionale Ekklesiologie (Agenda bladsy 141) soos volg gewysig word: 
Die Algemene Sinode aanvaar hierdie dokument as deel van die NG Kerk 
se gesprek oor ‟n missionale ekklesiologie. 
 
MISSIONALE EKKLESIOLOGIE (vgl Agenda A.5 bl 58 pt 5.2.2; Notule 
Dag 2 bl ..., Notule Dag 5 bl ...; T.5.1 pt 3) 
Die Algemene Sinode besluit dat aanbeveling 15.2.2 van die ADD verslag 
(Agenda bl 58) soos volg gewysig word: 
15.2.2 die samevoeging van die verskillende studiestukke rakende ‟n 
missionale ekklesiologie, insluitend studiestukke oor die kerk en die 
konteks, evangelisasie en diversiteit in een dokument wat as ‟n raamwerk 
die kerk in al haar verbande (Algemene Sinode, sinodes, ringe en 
gemeentes) sal dien. Hierdie dokument moet nie net ‟n teologiese 
besinning wees nie, maar ook riglyne vir die praktyk bevat. 
 
MISSIONALE EKKLESIOLOGIE (vgl Agenda A.8 Bylaag 10 bl 141 pt 20; 
T.12.2 pt 6.7; Notule Dag 5 bl ...)  
Die Algemene Sinode besluit: 
1 om nie Kerkorde Artikel 1 te wysig nie omrede dié artikel die grondslag 
van die NG Kerk omskryf nie en nie die roeping nie. Die voorgestelde 
wysigings is reeds in ander artikels van die Kerkorde vervat. 
2 om nie die ADGO se wysiging van Artikel 9 goed te keur nie. 
3 om die wysiging van Artikel 9 soos voorgestel deur die ATR, goed te 
keur (Agenda bl 287) 
4 om die voorgestelde gewysigde Kerkorde Artikel 10 (soos aanbeveel 
deur die ATR – Agenda  bl 287) goed te keur en dat die voorstel van 
ADGO nie goedgekeur word nie. 
5 om die wysiging aan Kerkorde Artikel 16 soos voorgestel deur die ATR 
(Agenda bl 288) goed te keur met invoeging van die woord 
“onderskeiding,” voor “versorging”, sodat Artikel 16 soos volg lui: “16.1 Die 
amp of bediening van die ouderling is gerig op geestelike onderskeiding, 
versorging, leiding, bestuur en toesig en omvat: ...” 
 
MISSIONALE EKKLESIOLOGIE (Notule Dag 2 bl ....) 
Vervang 7.5 van bl 135 met:  
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Die Kerk gaan nie op in formele strukture, ampte, geboue, ordes of 
aktiwiteite nie. Die Kerk is tegelyk ook instelling én organisme, strukture én 
diens. Vanuit die NT perspektief is alle gelowiges voltydse 
verteenwoordigers van Christus op elke plek waar hulle hulleself bevind. 
Kerkwees gebeur daarom binne elke lewenssfeer. In die erediens word 
gemeenskap met die lewende God beoefen en so rus die Here ons toe om 
Christus se voltydse gestuurdes te wees. 
 
MISSIONALE EKKLESIOLOGIE: EKKLESIOLOGIESE GESPREKS-
DOKUMENT(vgl Agenda A.12 bl 269 pt 2.1.1; Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode neem kennis dat daar geen kerkordelike wysiginge 
op grond van die dokument aanbeveel word nie. 
 
MODERATUUR: VERKIESING VAN (vgl Agenda A.12 bl 284 pt 2.23; 
Notule Dag 1 bl ...) 
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR die opdrag uitgevoer het 
en die saak afgehandel het met die hersiening van die Kerkorde. 
 
MODERATUUR: VERKIESING VAN (vgl by Konstituering) 
 
NAVORSING (vgl Agenda A.11 Bylaag 8 bl 268 pt 6; Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode 
1 bevestig dat navorsing onontbeerlik vir die werksaamhede van die kerk 
is 
2 versoek die Moderamen om ‟n Taakspan: Navorsing aan te wys wat 
navorsing in die Algemene Sinodale sisteem, insluitend navorsing wat na 
ander instellings soos ISWEN uitgekontrakteer word, moet koördineer 
3 versoek die Moderamen om ‟n begroting vir die funksionering van die 
Taakspan beskikbaar te stel  
4 versoek die Moderamen om jaarliks vir navorsingsprojekte wat in lyn is 
met die gestelde prioriteite te begroot. 
 
NUWE BEDIENINGSONTWIKKELING/ NUWE GEMEENTE-
ONTWIKKELING (vgl Agenda A.8 Bylaag 5 bl 120 pt 6; Notule Dag 2 bl 
....) 
1 Die Algemene Sinode aanvaar dat  die saak van Nuwe Bedienings-
ontwikkeling (NBO) / Nuwe Gemeente-Ontwikkeling (NGO) belangrik is en 
daarom as „n prioriteit oorweeg word. 
2 Die Sinode oorweeg die ontwikkeling van motiverings- en 
oriënteringsmateriaal, wat in sinodes en gemeentes gebruik kan word, as 
„n prioriteit. 
3 Die Sinode herbevestig sy besluit van 2007 en versoek ATTO om toe te 
sien dat die saak van NBO/ NGO die nodige aandag in die kurrikula van 
die verskillende teologiese fakulteite kry.  
4 Die Sinode versoek dat die verskillende VBO-sentrums (Stellenbosch, 
Bloemfontein, Pretoria) prioriteit sal verleen aan die opleiding en toerusting 
van leraars en lidmate vir die saak van NBO/ NGO. 
5 Die Sinode bevorder die saak van Nuwe Bedieningsontwikkeling (NBO) / 
Nuwe Gemeente Ontwikkeling (NGO) met as riglyn goeie verhoudinge met 
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die naaste plaaslike gemeente, die Ring en /of Sinode, sodat dit die 
eenheid van die Kerk sal dien en die uitbreiding van die Koninkryk van 
God bevorder. 
 
NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING (vgl Agenda A.12 bl 269 pt 2.2.1; 
Notule Dag 5 bl ...)  
Die vergadering neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie opdrag 
gegee het in sy hersiening van Kerkorde Reglement 6. 
 
OFFERGAWE (vgl Notule Dag 5 bl ...) 
Ons bly en eet baie lekker en is dankbaar vir die seën van die Here. Die 
Algemene Sinode kan „n verskil maak in die lewe van minderbevoorregtes 
in die omgewing waar ons die sitting hou deur „n offergawe te gee. Dit kan 
geskenk word aan „n verdienstelike organisasie soos aangewys deur die 
Sinode van Wes-Transvaal. 
 
ONDERWYS (vgl Agenda A.11 Bylaag 2 bl 222 pt 3; Notule Dag 4 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode verklaar dat die NG Kerk verbind is tot 
uitnemende onderwys op alle vlakke. 
Sinodes, ringe en gemeentes word opgeroep om daadwerklik en positief 
betrokke te raak by onderwys deur skole en ander onderwysinstansies op 
welke moontlike vlak te ondersteun. 
2 Die Algemene Sinode gee opdrag aan ‟n taakspan om die kerkverband 
oor die onderwys te adviseer. Hulle moet onder andere die volgende sake 
oorweeg: 
2.1 ‟n program wat deur gemeentes gebruik kan word om betrokke te raak 
by skole; 
2.2 ‟n afrondingsjaar as alternatief vir bestaande moontlikhede; 
2.3 moontlikhede rondom die aanwending van jeugwerkers in skole; 
2.4 in watter mate die Hugenote Kollege en soortgelyke sentra ten beste 
aangewend kan word vir die onderwys. 
3 Die Algemene Sinode is verder verbind daartoe om as deel van die NG 
Kerk se publieke getuienis ‟n aktiewe rolspeler in die openbare gesprek 
oor die onderwys te wees. 
 
ONDERWYS (Verhelderingsgesprek oor die kerk en ons konteks: 
onderwys; Notule Dag 4 bl ...)  
Die Algemene Sinode word versoek om „n hoë prioriteit aan aanbevelings 
3.1 – 3.3 van die verslag Die rol van die NG Kerk in die Onderwys 
(Moderamen Bylae 2 bladsy 220) toe te ken die Moderamen te versoek 
om toe te sien dat die sake genoem in aanbeveling 3.2 dadelik aandag 
kry.  
 
PREDIKANTEBEGELEIDING (vgl Agenda A.8 Bylaag 1 bl 82 pt 3) 
1 Die Algemene Sinode besluit dat predikantebegeleiding, in lyn met die 
strukturering van die Algemene Sinode se werk, ŉ saak is wat as prioriteit 
hanteer word.   
2 Indien Hoofstuk 6 van die A tot Z-Beleid goedgekeur word (sien 
VERSLAG OOR DIE UITROL VAN DIE  A TOT Z-BELEID EN VOORT-
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GESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING), word die ATPB versoek om ŉ  
opgedateerde inligtingstuk en CD voor te berei vir alle leraars en 
gemeentes. 
3.3 Die Algemene Sinode keur die vervanging van langverlof deur 
Sabbatstyd goed soos uiteengesit en aanbeveel in BYLAAG 1.1: 
SABBATSTYD (5. VOORGESTELDE REGLEMENT VIR SABBATSTYD 
(WAT LANGVERLOF VERVANG) – Verwys na Tydelike ATR en Tydelike 
ADGO.  
4 Die Algemene Sinode bevestig die geïntegreerde “Bedieningsvreugde-
Model” as uitgangspunt vir ŉ holistiese benadering vir predikante-
begeleiding in die NG Kerk. 
5 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATPB om, indien dit met die 
strukturering van die Algemene Sinode se werk as prioriteit bepaal word, 
moontlikhede te ondersoek vir meganismes om gereelde gesprekke met 
leraars op verskillende lewensfases te voer oor die behoud van roeping en 
toewyding aan die bediening, asook emeritaat.  
6 Die Algemene Sinode besluit dat die ATPB dringend uitvoering sal gee 
aan die opdrag mdo op die koördinering van alle rolspelers wat by 
predikante betrokke is en so spoedig moontlik sorg dat die ATPB, ATTO, 
ATR en VBO-Forum saam vergader.  
7 Die Algemene Sinode versoek dat dringend navorsing gedoen word oor 
die mobiliteit, toekomstige voorsiening en emeritaat van predikante in die 
NG Kerk en die effek daarvan op die bediening in gemeentes van die kerk. 
 
PREDIKANTEBEGELEIDING: SABBATSTYD (vgl Agenda A.8 Bylaag 1 
bl 82 pt 3.3 en T.12.2 pt 6.2.1; Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode keur die vervanging van langverlof deur Sabbatstyd 
goed soos uiteengesit en aanbeveel in BYLAAG 1.1: SABBATSTYD (5. 
VOORGESTELDE REGLEMENT VIR SABBATSTYD (WAT 
LANGVERLOF VERVANG).  
Die Algemene Sinode besluit dat die bogenoemde aanbeveling verwys 
word na die ATR-werkswinkel.  
 
REËLINGS ALGEMENE SINODE 2011 (vgl Agenda A.1 bl 15 pt 17) 
Die Algemene Sinode keur die reëlings van die Agendakommissie / 
Ontwerpspan goed. 
 
REGLEMENT VIR DIE TAAKSPAN ARGIEF EN BESTUURSINLIG-
TINGSDIENSTE (vgl Agenda A.2 bl 31 pt 4.3; T.12.2  pt 1.1; Notule Dag 5 
bl ...) 
Die Algemene Sinode verwys die Reglement vir die Algemene Taakspan 
vir Argief en Inligtingsdienste na die Moderamen en die Algemene 
Taakspan Regte vir finalisering. 
 
REGLEMENTE VIR DIE HANTERING VAN ARGIEF- EN MUSEUM-
MATERIAAL ÉN KERKLIKE REGISTERS (vgl Agenda A.2 bl 31 pt 4.3; 
T.12.2  pt 1.1; Notule Dag 5 bl ...) 
1 Die Reglemente vir die hantering van Argief- en Museummateriaal, soos 
in Die Kerkorde (Algemene Sinode, 2007) opgeneem is, word weer in Die 
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Kerkorde opgeneem met die weglating van 6. Inlewering van Argivale 
Bronne in Bylaag 1. 
2 6. Inlewering van Argivale Bronne en die Reglement vir die Hantering 
van Kerklike Registers word in ‟n afsonderlike, uitgebreide “Handleiding vir 
Kerklike Registers en Rekordbeheer” opgeneem. 
3 Die “Handleiding vir Kerklike Registers en Rekordbeheer” word, nadat dit 
goedgekeur is deur die ASM, aan alle gemeentes, sinodes en 
Kerkargiewe beskikbaar gestel as beleidsdokument vir die hantering van 
kerklike registers en die bewaring en vernietiging van argivalia. 
4 Die Algemene Sekretaris dra die besluit hierbo aan Sinodes en Sinodale 
Kerkkantore oor sodat gemeentes ingelig kan word oor die gebruik van 
Kerklike Registers en die korrekte toepassing van Rekordbeheer. 
 
REGLEMENTE: HERRANGSKIKKING VAN (T.12.3  pt 6.1; Notule Dag 5 
bl ...) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die herrangskikking van die 
Reglemente: 
 

REGLEMENTE  
1  Algemene Reglemente 
1.1 Reglement: Moderamen van die Algemene Sinode (ASM)  
1.2. Reglemente vir Argief- en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk 
1.3 Reglement vir die vermeerdering, kombinering, eenwording en 
samesmelting van gemeentes  
1.4 Reglement van Orde 
1.5 Reglement vir die reëling van eiendomme, goedere en fondse 
1.6 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk en ander Christelike Kerke en 
Groepe  
2  Reglemente vir Taakspanne 
2.1 Reglement vir die Algemene Taakspan vir Argief en 
Bestuursinligtingsdienste (ATABID)  
2.1.1 Reglement vir die hantering van argief- en museummateriaal  
2.1.2 Reglement vir die hantering van registers  
2.2 Reglement vir die Algemene Taakspan vir Bybelvertaling, -verklaring 
en –verspreiding (ATBV)  
2.3 Reglement vir die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis (ADD) 
2.4 Reglement vir die Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling 
(ADGO) 
2.5 Reglement vir die Algemene Taakspan vir Kerklike Media (ATKM). 
2.6 Reglement vir die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake 
(ATLAS) 
2.7 Reglement vir die Algemene Taakspan vir Fondse (ATF) 
2.8 Reglement vir die Algemene Taakspan Regte (ATR)  
2.9 Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk  
2.10 Reglement vir die Vrouelessenaar  
3 Reglemente rakende Bedienaars van die Woord 
3.1 Reglement vir die Algemene Taakspan vir Teologiese Opleiding 
(ATTO)  
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3.2 Reglement vir die Reëling van die Opleiding en Legitimasie van 
Evangeliedienaars 
3.3 Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van Predikante en 
Proponente.  
3.4 Reglement vir die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) 
3.5 Reglement vir Tentmakerbediening 
3.6 Reglement vir Termyn bepaalde poste 
3.7 Reglement vir die Verlof van Predikante en Sinodale Amptenare 

 
REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE 
(vgl T.12.4 pt 1.1; Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit om die vorige Reglement vir die Moderamen 
van die Algemene Sinode te vervang met die volgende: 
 
1. Naam 
Moderamen van die Algemene Sinode (ASM) 
 
2. Samestelling 
2.1 Die Moderamen word soos volg saamgestel: 
2.1.1 die lede van die Moderatuur wat tydens die Sinode verkies is 
2.1.2 een lid met sekundus uit elke Sinode deur die Sinode genomineer en 
deur die Algemene Sinode verkies 
2.1.3 vier addisionele lede met sekundi deur die Algemene Sinode verkies 
2.1.4 die Algemene Sekretaris dien met adviserende stem in die ASM 
2.2 Die Moderamen se samestelling sluit in: 
2.2.1 ten minste drie vroue waarvan ten minste een „n gelegitimeerde is; 
en 
2.2.2 ten minste twee nie-gelegitimeerde persone. 
2.3 Die Moderamen word verkies vir ŉ termyn van twee jaar en lede kan 
slegs twee termyne in dieselfde hoedanigheid dien 
2.4 Wanneer 'n vakature tydens die dienstermyn ontstaan, vul die 
Moderamen dit aan uit die lys van verkose sekundi lede  
 
3. Opdrag  
3.1 Die Moderamen neem verantwoordelikheid vir die leierskap tussen 
sinodesittings met betrekking tot: 
3.1.1 die identifisering, prioritisering en evaluering van werksaamhede  
3.1.2 die samestelling van projek-, program- en taakspanne 
3.1.3 die monitering van die proses 
3.2 Die Moderamen wys vir elke termyn „n Bestuurspan aan om die 
werksaamhede van die Algemene Sinode uit te voer.  Dit geskied aan die 
hand van die betrokke reglement 
3.3 Die Moderamen stel die senior personeel in diens van die Algemene 
Sinode aan 
3.4 Die Moderamen bestuur die personeel in diens van die Algemene 
Sinode in samewerking met die ATR en ABR 
3.5 Die Moderamen koördineer en integreer die werksaamhede van die 
Algemene Sinode  
3.6 Die Moderamen hanteer spoedeisende sake met verslag aan die 
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Algemene Sinode 
3.7 Die Moderamen tree op as die ledevergadering van die Algemene 
Sinode se media maatskappye 
3.8 Die Moderamen werk ten nouste saam met die leierskapstrukture  in 
die sinodes rondom kommunikasie en uitvoering van besluite 
3.9 Die Moderamen keur, in opdrag van die Algemene Sinode, reglemente 
en reglementwysigings vir die werksaamhede van die Algemene Sinode 
goed. 
 
SEISOEN VAN LUISTER (vgl Agenda A.11 Bylaag 7 bl 265 pt 7; Notule 
Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode besluit dat die Seisoen van Luister-bestuur sy 
werksaamhede voortsit as projek van die Algemene Sinode. 
 
SKRIFBESKOUING (vg Agenda A.10 Bylaag 3 bl 192 punt 5 bl 192; 
T.10.1 pt 2.5; Notule Dag 3 bl ...)  
1 Die Algemene Sinode herbevestig die verklaring Skrifgebruik en 
Skrifgesag, soos aanvaar by die Sinode van 2004, as „n eenvoudige en 
prinsipiële samevatting van die NG Kerk se Skrifbeskouing. 
2 Die Algemene Sinode wys daarop dat vir ‟n meer volledige uiteensetting 
van die saak, die verslae soos goedgekeur in 1986, 1990 en 2002 hiermee 
saam gelees behoort te word. 
3 Die Algemene Sinode besluit om al die dokumente oor Skrifverstaan in 
een bundel aan al die sinodes te stuur met die versoek om dit aan leraars 
en gemeentes in hulle sinodale gebiede deur te stuur en gesprek daaroor 
te fasiliteer. 
 
STRUKTURERING VAN DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE ALGEMENE 
SINODE (vgl Agenda A.11 Bylaag 1 bl 117/8 pt 5.1-5.3; Notule Dag 2 bl 
...) 
1 Die Algemene Sinode keur die beginsels vervat in hierdie verslag goed. 
2 Die Algemene Sinode keur die teologiese vertrekpunte vir kerkverband 
as beleidstelling goed. 
3 Die Algemene Sinode keur die voorgestelde wysiging van Artikel 43 
(werksaamhede van die Algemene Sinode) met „n tweederdemeerderheid 
goed. 
 
STRUKTURERING VAN DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE ALGEMENE 
SINODE: WYSIGING VAN KO ART 38 (vgl Agenda A.11 Bylaag 1 bl 216 
pt 4.4.1.1-4.4.1.4, bl 218 pt 5.4; Notule Dag 3 bl ...) 
4.4.1.1 Die Algemene Sinode word uit 200 afgevaardigdes wat 
bestaan uit „n gelyke aantal predikante en ouderlinge/diakens saamgestel. 
4.4.1.2 Die eerste honderd afgevaardigdes word uit 10 persone per 
Sinode saamgestel. 
4.4.1.3 Die oorblywende honderd word proporsioneel volgens die 
aantal belydende lidmate van die Sinodes saamgestel. 
4.4.1.4 Die Algemene Sinode vergader weer in 2013. 
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STRUKTURERING VAN DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE ALGEMENE 
SINODE: WYSIGING VAN KO ART 38 (vgl Agenda A.11 Bylaag 1 bl 218 
pt 5.4-5.6; Notule Dag 3 bl ...) 
5.4 Die Algemene Sinode keur die voorgestelde wysiging van Artikel 38 
(samestelling van die Algemene Sinode) met „n tweederdemeerderheid 
goed. 
5.5 Die Algemene Sinode keur goed dat die volgende sitting in 2013 
gehou word. 
5.6 Die Algemene Sinode keur die wyse waarop die Moderamen en die 
Bestuurspan saamgestel word, goed en gee opdrag aan die Tydelike ATR 
om die betrokke reglemente dienooreenkomstig aan te pas. 
 
STRUKTURERING: WERKING VAN SINODE (vgl Agenda A.12 bl 285 pt 
2.26; Notule Dag 2 bl ....) 
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR die opdrag uitgevoer het 
en die saak afgehandel het met die hersiening van die Kerkorde. 
 
TELEFOON-/ ELEKTRONIESE VERGADERINGS EN STEMWYSES (vgl 
Agenda A.12 bl 286 pt 5.1.8;  Notule Dag 5 bl ...) 
Die Algemene Sinode keur die volgende advies van die ATR oor 
telefoonvergaderings en elektroniese stemwyse of -vergaderings goed: 
1 Telefoon- en elektroniese vergaderings vir die taakspanne (sluit 
diensrade/diensgroepe in) van die Sinode(s) is toelaatbaar vir die 
hantering van spoedeisende sake onder die volgende voorwaardes: 
1.1 Die vereistes vir die telefoonvergadering is dieselfde as wat geld vir ‟n 
gewone vergadering van die taakspan onder andere ten opsigte van 
kennisgewing, agenda, kworum en besluitneming. 
1.2 Die notule van so ‟n vergadering word by die volgende vergadering 
van die taakspan voorgelê vir goedkeuring. 
2 Elektroniese stemwyse vir taakspanne van die Sinodes is toelaatbaar 
onder die volgende voorwaardes: 
2.1 Die Dagbestuur van die taakspan stel ‟n verslag op in verband met die 
saak waaroor die taakspan besluit(e) wil neem. In die verslag word die 
sake waaroor en die manier waarop daar gestem moet word, duidelik 
aangedui.  
2.2 Die verslag word elektronies aan al die lede van die taakspan versend. 
2.3 Die elektroniese stemming se uitkoms is alleen geldig as die 
meerderheid van die lede hulle instemming met die voorstel wat voorgelê 
is vir stemming betuig het. 
2.4 Die notule van so ‟n stemming word by die volgende vergadering van 
die taakspan voorgelê vir goedkeuring. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: UITGANGSPUNTE (vgl Agenda A.8 Bylaag 
2 bl 88 pt 1.2) 
Die Algemene Sinode keur die volgende stellings goed as uitgangspunte 
van hoe daar gedink word oor teologiese opleiding en gee dit aan die 
voorgestelde Algemene Kuratorium en die Kuratoria deur as ŉ basis vir 
hulle werk: 
1 Die NG Kerk staan in ŉ tradisie wat deur die eeue deeglike teologiese 
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opleiding as ŉ uiters belangrike saak vir die kerk beskou het en baie tyd en 
bronne daarin geïnvesteer het. Die NG Kerk wil graag hierdie tradisie 
handhaaf en beskou die verantwoordelikheid vir teologiese opleiding as 
een van die sentrale take van die Algemene Sinode.  
2 Die teologiese opleiding van die kerk is primêr gefokus op die opleiding 
en vorming van predikante vir die bediening van die kerk.  
3 Die NG Kerk erken dat benewens hierdie hoofoogmerk die teologiese 
opleiding van die kerk ons ook moet rekening hou met  
+ Die opleiding van potensiële teoloë wat die kerk en evangelie dien deur 
voltyds te doseer en navorsing te doen oor die teologie en bv werk soos 
Bybelvertaling te kan doen. 
+ Die opleiding van ander dienste/ampte soos wat die kerk dit mag nodig 
ag (bv jeugwerkers, pastorale werkers, evangeliste, ens) 
+ Die opleiding en toerusting van lidmate wat geestelike werk in die 
gemeente of buite die gemeente wil doen in lyn met hulle gawes. 
4 Die teologiese opleidingsinstansies moet ook help skep aan ŉ wyer 
teologiese klimaat en gesprek in die kerk – onder predikante en lidmate. 
As die NG Kerk sy geloof reg wil leef, sal ons ook daaroor moet reflekteer 
en praat. Die kerk self het ook ŉ verantwoordelikheid om hierdie gesprek 
te stimuleer en in stand te hou. Sonder hierdie teologiese klimaat en 
gesprek in die kerk sal teologiese skole ook moeilik hulle werk behoorlik 
kan doen. 
5 Die NG Kerk is oortuig dat die teologiese opleidingsinstansies saam met 
sinodale sisteme en die gemeentes verantwoordelikheid dra vir die 
leeramp van die kerk –  ŉ wesenlike element van ons gereformeerde 
tradisie. Die kerk het ŉ mede-verantwoordelikheid om die ruimte te help 
skep vir opleidingsinstansies om hierdie rol te kan speel. 
6 Die NG Kerk aanvaar dat daar in die opleiding van predikante aandag 
gegee sal word aan die geïntegreerde vorming van kennis (logos), 
karakter (etos) en vaardighede en houdings (patos). Nie een van hierdie 
elemente “gebeur“ vanself nie – dit vra intensionele aandag en tyd. Dit vra 
dat daar aan ten minste die volgende fasette gereelde aandag gegee 
moet word: aan die studente 
+se geestelike lewens en dissiplines;  
+se roepingsbewustheid;  
+se psigiese gesondheid en persoonsgroei;  
+se Bybelse en teologiese kennis en insig;  
+se kontekstuele insig en oordeel;  
+se verstaan van die kerk en van die roeping en werking van gemeentes;  
+se vorming van spesifieke vaardighede wat vir die bediening nodig is. 
7 Die NG Kerk aanvaar dat die kerk in nuwe tye en situasies 
gekonfronteer word met nuwe uitdagings. Dit mag van ons vra om nuwe 
antwoorde vir nuwe probleme te soek, om nuwe weë te eksploreer en 
selfs nuwe bedienings en praktyke te ontwikkel. Daarom wil die NG Kerk 
die persone betrokke by opleiding aanmoedig om hierdie uitdagings op te 
neem – met die nodige openheid, kreatiwiteit en verantwoordelikheidsin.  
8 Teologiese opleiding kan nooit konteksloos gedoen word nie. Dat ons 
nou in Suider-Afrika leef en werk, is deel van die werklikheid van die NG 
Kerk. Ons glo dat een van die groot uitdagings vir die kerk is om saam met 
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ander gelowiges in ons land te vra wat ons gesamentlike roeping nou in 
Afrika is.  
9 Hoewel die teologiese opleiding van die kerk veel meer vra as net 
akademiese opleiding, wil die NG Kerk bly streef na akademiese 
uitnemendheid in ons opleiding. Daarom sou die NG Kerk graag, solank 
dit moontlik is, die opleiding aan die universiteite in ons land, wat daarvoor 
voorsiening maak, wil koppel. Op die manier behou die kerke ook hulle 
presensie by die universiteite en het hulle ŉ besondere geleentheid vir 
publieke getuienis en gesprek. 
10 Die NG Kerk is bewus van die feit dat teologiese fakulteite ter wille van 
dienslewering aan meer denominasies in die land meer ekumenies geraak 
het in hul aanbod van kursusse. Ons het volle begrip daarvoor en oordeel 
dat dit ook belangrike voordele vir die kerke inhou. Kontak met studente 
van ander denominasies kan ons studente voorberei vir ŉ bediening 
waarin daar meer rekening gehou word as in die verlede met die eenheid 
van die kerk. 
11 Terwyl ekumene en die eenheid van die kerk vir die NG Kerk baie 
belangrik is, glo die NG Kerk dat ŉ kreatiewe getrouheid aan ons eie 
gereformeerde identiteit en tradisie uiters belangrik is en deel is van wat 
ons in die huis van die ekumene inbring. Ons besef dat die gereformeerde 
tradisie nie iets staties is nie, maar in nuwe situasies herbedink moet word. 
Die NG Kerk besef ook dat ons hierdie herformulering nie sal kan doen as 
ons ons eie tradisie nie teologies en histories baie goed ken nie. Wanneer 
die teologiese fakulteite in hul formele kursusse nie meer genoegsaam 
hieraan aandag kan gee nie, moet die kerk self verantwoordelikheid 
hiervoor aanvaar. 
12 Hoewel maksimale residensie vir ons ŉ voorkeur sal bly, wil ons dit 
moontlik maak vir meer tweedeloopbaanstudente om hulle roeping tot die 
bediening op te neem. Kuratoria word versoek om alternatiewe weë te 
ondersoek waardeur dit vir tweedeloopbaanstudente moontlik word om ŉ 
groter deel van hul studie deeltyds te doen – sonder dat die nodige 
vormingswerk en praktiese voorbereiding vir die bediening afgeskeep 
word.  
13 Die NG Kerk glo dat teologiese en bedieningsopleiding ŉ lewenslange 
taak en verantwoordelikheid is. Daarom wil die NG Kerk graag ŉ tradisie 
van lewenslange leer by ons predikante vestig. Ons is dankbaar vir die 
Algemene Sinode se verbintenis aan, en besluite oor, VBO en vra dat 
sinodes alles in hul vermoë doen om die vestiging van die praktyk goed te 
vestig. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: ALGEMENE KURATORIUM (vgl Agenda A.8 
Bylaag 2 bl 91 pt 2.6; Notule Dag 2 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode keur goed dat daar ŉ Algemene Kuratorium tot 
stand kom en dat Artikel 5 van die Kerkorde gewysig word soos voorgestel 
in Bylaag 2.1 (soos geamendeer L Ungerer/DJ Malan). 
2 Die Algemene Sinode keur Bylaag 2.2 (soos geamendeer L Ungerer/ DJ 
Malan) en Bylaag 2.3 goed. 
3 Die Algemene Kuratorium word versoek om ‟n fyn balans te handhaaf 
tussen sentralisering van wesenlike sake waaroor daar eenstemmigheid 
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moet wees en genoeg selfstandigheid aan plaaslike kuratoria om hulle 
werk te doen. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: ALGEMENE KURATORIUM (vgl T12.2 bl 10 
pt 6.3.1; Notule Dag 2 bl ...) 
1. Die Algemene Sinode besluit dat die volgende voetnotas by Art 5, soos 
gewysig, gevoeg word:   
Art 5.1.1 vergelyk Regl 12:4.1  
Art 5.1.2 vergelyk Regl 12:4.2. 
2. Die Algemene Sinode besluit dat die bogenoemde aanbevelings van 
ATTO ivm die reglemente voorgestel in Bylaag 2.2 op bl 102 en Bylaag 
2.3 op bl 104 verwys word na die ATR-werkswinkel.   
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: GEWYSIGDE ART 5 VAN DIE KERKORDE 
(Notule Dag 2 bl ...) 
By bl 101 by punt 5.1.3 – Skrap alles na “legitimasieverklaring”. 
By bl 102 by punt 1.1.2 – Skrap die woorde “op eie koste” (sien ook bl 91 
punt 2.6.2). 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING (vgl Agenda A.3 bl 43 pt 6.6; T.12.2 pt 2.2.1; 
Notule Dag 2 bl ...) 
1 Die Algemene Sinode aanvaar steeds dat die normale opleiding vir 
teologiese studente ses jaar van suksesvolle studie moet wees. 
2 Die Algemene Sinode verleen tot by die volgende Algemene Sinode aan 
ŉ algemene kuratorium die volmag om met groot diskresie alle aansoeke 
van tweedeloopbaanstudente of persone op meer gevorderde ouderdom 
te oorweeg en die nodige aanbevelings te maak oor aanvullende studie 
met die oog op legitimasie.  
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: VBO (vgl Agenda A.8 Bylaag 2  bl 99 pt 9.6; 
Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode 
1 neem met dank kennis van die goeie vordering wat gemaak is met die 
implementering van die sinodebesluite van 2007 oor Voortgesette 
Bedieningsontwikkeling as deel van die beleid vir die bedieningsvreugde 
van predikante. Beskikbare informasie dui daarop dat tussen 70-80% van 
die leraars reeds ingeskakel het by die program en dat die kursusse oor 
die algemeen baie positief beoordeel word. 
2 bedank sinodes, gemeentes en die VBO-instansies (Communitas, 
Excelsus en Shepherd) vir hulle gesindheid en vir die werk wat hulle 
gedoen het om van die program ŉ sukses te maak. 
3 bevestig sy verbintenis om die besluite oor Voortgesette 
Bedieningsontwikkeling verder deur te voer as ŉ uitvloeisel van die NG 
Kerk se beleid vir predikante, die belangrikheid van teologiese opleiding 
en vorming en twv die professionaliteit van ons beroep. 
4 doen ŉ ernstige beroep op leraars om in die lig van die verpligte aard 
van Voortgesette Bedieningsontwikkeling self verantwoordelikheid vir hulle 
bedieningsvreugde en voortgesette bedieningsontwikkeling te aanvaar.  
5 versoek sinodes, verantwoordelike kommissies of taakspanne en die 
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huidige drie instansies vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling om ernstig 
aandag te gee aan die gehalte en toepaslikheid van die kursusse, deeglik 
kennis te neem van leraars en gemeentes se behoeftes en soepel te wees 
in hul toepassing en implementering van die program. 
6 herbevestig dat hierdie program afhanklik is van die verhoudings binne, 
onderlinge sorg en toesig van ringe. Die Algemene Sinode versoek 
sinodes om in oorleg met die ringe soepel te wees in hul toepassing en 
implementering van die program terwyl daar met erns gewerk word aan 
die noodsaak van hierdie bedieningsontwikkeling vir die behoud van 
bedieningsbevoegdheid. 
7 doen ŉ beroep op die sinodes, ringe en gemeentes om indien enigsins 
moontlik medeverantwoordelikheid vir die voortgesette bedienings-
ontwikkeling van predikante wat aan die program deelneem, te aanvaar. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: ALTERNATIEWE BANE VAN OPLEIDING 
(vgl Agenda A.12 bl 282 pt 2.13.1; Notule Dag 5 bl ...) 

Die Algemene Sinode neem kennis dat die ATR geen aanbeveling kan 
maak oor alternatiewe bane van opleiding nie. 
 
TUG EN DISSIPLINE (vgl Agenda A.12 bl 274 pt 2.7.3) 
Die Algemene Sinode 
1 keur die voorgestelde wysigings aan Artikel 58 tot Artikel 66 (Hoofstuk 5 
van die Kerkorde) met „n tweederdemeerderheid goed.  
2 keur die bykomende voorstel by Artikel 63 met „n tweederdemeerderheid 
goed. 
3 keur die bykomende voorstel by Artikel 66 met „n tweederdemeerderheid 
goed.  
 
VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS (vgl Agenda A.12 bl 
284 pt 2.22: Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die adviese van die ATR aan die 
ASM, asook dat die saak afgehandel is by die hersiening van die 
Kerkorde. 
 
VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS (vgl Agenda A.5 bl 
57 pt 15.1; Notule Dag 4 bl ...)  
Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig van die voorgestelde 
strukturering van die Algemene Sinodale werksaamhede, die ooreenkoms 
met die ander kerke rakende „n Verenigde Diensgroep vir Diens en 
Getuienis in stand gehou word en dat verteenwoordigers van die NG Kerk 
om in die VDDG te dien, 
aangewys word. 
 
VERSOENING: BEHOEFTE AAN (vgl Notule Dag 4 bl ...) 
Die Algemene Sinode  
1. spreek sy diepe kommer uit oor die groot mate van onversoendheid wat 
daar nog in die Suid-Afrikaanse samelewing heers 
2. roep al die verbande van die kerk op om die “bediening  van 
versoening” onvermoeid en met groot erns te beoefen. 
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VONKK: WERKWYSE (vgl Agenda A.8 Bylaag 7 bl 124 pt 2.4; Notule 
Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode ondersteun die werkswyse van VONKK en moedig 
gemeentes aan om gebruik te maak van hierdie teologies- en musikaal-
gekeurde nuwe klassieke liedere. 
 
VONKK EN FLAM: CCLI (vgl Agenda A.8 Bylaag 7 bl 125 pt 4.2; Notule 
Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode versoek gemeentes om vir die gebruik van VONKK- 
en FLAM-liedere by CCLI te registreer en ook erns te maak met die 
noukeurige rapportering aan CCLI van die VONKK- en FLAM-liedere wat 
gebruik word. 
 
VONKK CD en DVD (vgl Agenda A.8 Bylaag 7 bl 125 pt 5.2; Notule Dag 2 
bl ...) 
Die Algemene Sinode moedig gemeentes en lidmate aan om die nuwe 
VONKK CD en DVD aan te koop en ook lidmate aan te moedig om dit te 
koop 
 
VONKK: SAMEWERKING MET DIE NHKA (vgl Agenda A.8 Bylaag 7 bl 
125 pt 6.2; Notule Dag 2 bl ..) 
Die Algemene Sinode ondersteun die samewerking wat tussen die NHKA 
en VONKK ontwikkel het en versoek VONKK om voort te bou aan hierdie 
samewerking. 
 
VONKK EN TAIZÉ (vgl Agenda A.8 Bylaag 7 bl 125 pt 7.3; Notule Dag 2 
bl ...) 
Die Algemene Sinode ondersteun die samewerking wat tussen VONKK en 
die Taizé-gemeenskap ontwikkel het, asook internasionale skakeling en 
leiding op die verskillende vlakke en versoek VONKK om daarop voort te 
bou. 
 
VONKK: LIEDERE VIR (vgl Agenda A.8 Bylaag 7 bl 126 pt 8.2; Notule 
Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes, musici en liedskrywers 
om liedere wat aan die nodige kriteria voldoen aan VONNK te stuur sodat 
dit vir gebruik aan die breë kerk beskikbaar gestel kan word. 
 
VONKK EN OOSTELIKE SINODE SE LIEDSKRYFKOMPETISIE (vgl 
Agenda A.8 Bylaag 7 bl 126 pt 9.2; Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode ondersteun die liedskryfkompetisie wat deur die 
Oostelike Sinode en VONKK gereël word en moedig liedskrywers aan om 
daaraan deel te neem. 
 
VONKK: WERKSAAMHEDE VAN (vgl Agenda A.8 Bylaag 7 bl 126 pt 
10.2; Notule Dag 2 bl ...) 
Die Algemene Sinode keur dit goed dat die werksaamhede van VONKK as 
‟n prioriteit in die kerk voortgesit moet word. 
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VROUE IN DIE KERK (vgl Agenda A.8 Bylaag 4 bl 117 pt 7; Notule Dag 2 
bl ...) 
1 Die Algemene Sinode keur die beleid ten opsigte van vroue in die kerk 
(pt 6.1-6.4) goed. 
2 Die Algemene Sinode word versoek om die Vrouelessenaar se 
werksaamhede as prioriteit te aanvaar.  
3 Die Algemene Sinode keur die funksionering van die Vrouelessenaar 
soos voorgestel in pt 5, goed. 
4 Indien die Vrouelessenaar as „n prioriteit aanvaar word, word die 
volgende projekte aan die Vrouelessenaar opgedra: 
4.1 Skakel ekumenies met die vroueleiers van ander kerke in koördinering 
met die ekumeniese skakeling van die NG Kerk. 
4.2 Reël ten minste een ekumeniese geleentheid met die NG kerkfamilie 
sowel as die Gereformeerde (reformatoriese) kerke in Suid Afrika se 
vroue. 
4.3 Koördineer die netwerk van kundiges uit die sinodes met betrekking tot 
vrouebediening soos uiteengesit in die funksionering van die 
Vrouelessenaar. 
4.4 Dra by tot die emosionele versorging van predikantsgesinne en emeriti 
en hul vroue of weduwees. 
 
ZIMBABWE  (vgl A.11 bl 207 pt 5.1; Notule Dag 5 bl ....)  
The General Synod of the Dutch Reformed Church feels constrained: 
1. To bring to the attention of the government of South Africa the plight of 
the remaining commercial farmers in Zimbabwe and the farm workers and 
their households who are dependent on them, who continue to live under 
the threat of displacement; 
2. To point out to the South African government that the reason for the 
farm invasions is not the need for land reform, but racism and greed, since 
the majority of the less than 200 remaining farmers are white 
Zimbabweans, and around 4500 commercial farmers have already been 
forced off their farms;  
3. To request the South African government to:  
a) Appeal to the Zimbabwean government to see that any remaining illegal 
farm invasions be stopped immediately, and 
b) To the Southern African Development and Economic Commission 
(SADEC) to do everything in their power to see that the implications of the 
SADEC Tribunal ruling of 2010 is taken forward, to ensure that legal 
issues regarding land ownership be addressed, and that the rebuilding of 
the farming sector and food security can be ensured for the well-being of 
all the people of Zimbabwe. 
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SINODALE BEDIENINGSPAN 

 
Die Here se kerk leef, want ons Here leef ... 

ons is in Christus saam op pad! 
 

Kort voor sy vertrek het dr Botha van Aarde iets geskryf oor die Seisoen 
van Luister en die impak daarvan op ons almal. Ons deel graag sy 
verhaal:  

“Die aanbreek van die nuwe millenium (2000) was vir die NGK ook die 
begin van ŉ nuwe era in haar kerkwees, haar selfverstaan en haar 
staanplek in ons land.  

Sien, in die ou dae was dit anders!  Daar was ŉ tyd toe die NGK die 
teologie bepaal het waarbinne die land sy politiek bedryf het.  Die NGK is 
in daardie dae gesien as die belangrikste kerk in Suid-Afrika, veral 
wanneer politici wou vra na wat reg en verkeerd is in die besluite oor hoe 
ons in hierdie land moet saamleef.  Trouens, teenstanders van die 
regering van daardie tyd het harde kritiek uitgespreek en ons kerk die 
“Nasionale Party in gebed”, genoem. Dit het seer gemaak, want die NGK 
wou dit nooit so wees nie. Sommige van ons kerkleiers het sulke kritiek as 
kwaadwillig afgemaak, maar ander het tog gewonder of daar nie ŉ stuk 
waarheid in is nie…   

En toe kom 1994 en alles verander vir die NGK!  In die nuwe politieke 
bestel word ons op die kantlyn geskuif.  Ewe skielik is ons nie meer die 
kerk wat sê en almal luister nie.  Ons stem word stil (-gemaak) in die 
samelewing.  Baie van ons lidmate beleef die radikale veranderings op 
letterlik elke gebied van die Suid-Afrikaanse samelewing as ŉ groot 
bedreiging.  En ons reageer soos enige ding van vlees en bloed wat 
bedreig word – veg of vlug!  Baie wil veg en ons sien baie organisasies en 
selfs politieke partye wat die veranderings in ons politieke landskap (ons 
bedreiging) met geweld wil teenstaan.  Baie ander lidmate vlug na die 
buiteland toe.  Die meeste bedreigde veg-of-vlug lidmate vlug egter agter 
hoë heinings en sekuriteitshekke en emosionele skanse in.  Vandag word 
hulle moeilik bereik, ook deur die kerk!  (Dit is natuurlik gelukkig nie waar 
dat álle kerklidmate wat vandag in die buiteland is of agter hoë mure bly, 
“bedreigde vlugtelinge” is nie.)   

 

Wat het verander? 

Teen hierdie agtergrond begin mense vrae vra soos:  
“Wat is die NGK se rol in die nuwe Suid-Afrika?”   of   
“Was ons nie dalk in die ou dae té seker van alles nie?”   of   
“Moet ons nie dalk meer probeer luister nie; na die Here en na ons 
medegelowiges in ander kerke, en sommer na ongelowiges ook?”  

Toe begin ons meer en langer luister en minder en sagter praat!  En ons 
kerk ontwikkel ŉ nuwe spiritualiteit!   Ons kry ŉ nuwe staanplek in die 
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samelewing!  Ons sukkel steeds met hierdie nuwe rol, maar ons leer en 
ons probeer en ons groei! 

Ook binne Algemene Sinodale verband besef die kerkleiers hoe moeilik dit 
is om te luister as jy eers aan baie praat gewoond geraak het.  Hulle 
besluit dat ons mekaar hierin moet help en sê ons maak dit ŉ seisoen 
van luister.   Vroeër het ons baie “jare” gehad, maar ons was nooit seker 
van die suksesvolle uitkomste daarvan nie.  Ons het ŉ jaar van die 
bejaardes gehad, en jeugjare, en ŉ jaar van evangelisasie, ens.  Maar om 
te leer luister gaan nie in ŉ jaar gebeur nie.  Nee, ons sal langer moet leer 
om stil te word en te luister. Dit gaan ŉ seisoen vra.   En hopelik groei die 
seisoen in ŉ nuwe leefstyl vir die NGK en haar lidmate.   

 

Hoe het dit gebeur? 

In die nadenke oor die beginsel van luister, weet ons dat ons na almal 
moet luister, na die Here, na mekaar, na ander, en selfs na die natuur!  In 
die luisterproses is daar ook sekere waardes wat belangrik is as ons goed 
en reg wil luister, nl:  ŉ Mens kan luister sonder om bereid te wees om te 
leer!  Dan maak jou luister geen leerbaarheid, vertroue, openheid en 
deernis verskil nie.  As jy nie die spreker vertrou nie, beteken jou luister 
ook nie veel nie.  As jy nie jouself oopstel in die luisterproses nie, en as jy 
nie deernis kan hê met die spreker nie, is dit eweneens nie goed genoeg 
nie. 

Ons ontwikkel toe ŉ luister siklus om ons te help om goed en reg na die 
Here te luister.  Dit is ŉ soort Bybelstudiemetodiek wat baie ander kerke 
nou al by ons oorgeneem het.  Om op so ŉ manier met die Woord van die 
Here besig te wees, help ons om Sy stem te hoor, maar ook die stemme 
van ander mense.  

Kort daarna groei die besef dat kerklike (en ander) vergaderings ook eintlik 
ŉ luisterproses moet en kan wees.  En daar raak dooie vergaderings 
skielik geestelike ervarings waar ons in die besluitnemingsprosesse ook 
God se stem hoor.  Om ook die ander lede van die vergaderinge te hoor 
en hul standpunte in te sien, laat jouself geestelik groei. 

Onlangs herontdek ons die verhaal van Jesus se gesprek met die vrou by 
die put.  ŉ Verhaal van luister waar die water van die lewe vloei.  Maar ook 
die verhaal van ŉ gesprek wat teen alle aanvaarde beginsels van die tyd 
indruis.  Dit raak vir ons in die kerk ŉ rigtingwyser van hoe ons na ander 
uitreik en na hulle luister sonder om vinnige antwoorde te gee.  Ons leer 
verstaan dat die “sticker” wat sê “Jesus is the Answer”, buite konteks niks 
beteken nie, want toe skryf iemand langsaan, “What was the question?”  
Eers wanneer jy sonder vinnige antwoorde met vertroue, deernis, 
leerbaarheid en openheid na iemand luister, kan jy hom/haar later, dalk 
eers baie later, aan Jesus voorstel!  
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Wat het dit beteken vir die NGK in KZN? 

In KZN leer ons dit is nie maklik nie, want ons begin weet ons weet eintlik 
nie.  Dit raak egter lekker om te soek!  En as ons na mekaar luister en so 
saam soek na antwoorde op die lewe, leer ons mekaar beter ken en bou 
ons verhoudings.  Ons leer byvoorbeeld deesdae al meer dat die NGK 
familie (NGK, VGKSA, RCA)  lankal nie meer net ŉ kerk vir armes is nie, 
maar ook ŉ kerk van armes is.  Deur na mekaar te luister, leer ons by die 
VGKSA en RCA ŉ kant van armoede wat ons in die NGK nie ken nie.  
Hiermee help die KZN Outreach ons om na mekaar te luister.  Hierdie 
gesamentlike vennootskap met die ander kerke in die Familie van NG 
Kerke is juis ŉ storie van eenheid en samewerking en ondersteuning.  
Lank gelede het die drie familiekerke in KZN (NGK, RCA & VGKSA) 
besluit om saam na die gemeenskap uit te reik en saam oor die groot 
dade van God te getuig.  Met KZN CMD is dit ook nie anders nie.  Deur 
hulle luister na dié in nood, kan hulle draers van hoop word.   

By die vorige sinodesitting praat ons oor die seisoen van luister en die 
impak wat dit op die verhoudings van individue en gemeentes het.  Ons 
besluit om die tydperk tussen daardie sinodesitting en hierdie een as ŉ tyd 
van verhoudingsbou te gebruik.    

 

Hoe nou vorentoe? 

By die afgelope Algemene Sinode van 2011 praat ons toe weer oor die 
seisoen van luister en besef dat hierdie seisoen nog lank nie verby is nie.  
Dit moet inderdaad oorgaan in ŉ geestelike leefstyl. Trouens, ŉ mens sien 
ŉ nuwe spiritualiteit ontwikkel.  Baie mense neem die kerk kwalik omdat sy 
nie duideliker oor dinge soos homoseksualiteit en die duiwel en saambly 
praat nie, maar ons praat versigtiger en luister meer en weer.    
 
In KZN loop dit alles uit op ŉ nuwe nadink oor ons verhoudings binne die 
kerkverband van die familie van NG Kerke.  Ons sê vir mekaar ons moet 
saam met Christus op pad gaan.  Saam met mekaar en saam met Jesus 
op ons bedieningspad in die Provinsie.  Saam met Christus en saam met 
mekaar op pad na ŉ nuwe, sagter spiritualiteit.  Daarom is die tema van 
hierdie sinodesitting, “Saam met Christus op pad.” 

 

Hoe eindig die verhaal van luister? 

Die verhaal van luister kan nie eindig nie - nooit nie!  Die verhaal van 
luister is juis om “saam met Christus op pad” te wees.  Die NGK en haar 
lidmate, en by name ons hier in KZN, mag nooit weer praat en sê sonder 
om te luister nie.  Ons wil nooit weer vanuit die hoogte met groot gesag sê 
in die verwagting dat almal moet luister nie.  En so verander die NGK se 
rol en staanplek in die samelewing en politieke landskap van Suid-Afrika 
en hier in KwaZulu-Natal! 

Die seisoen van luister moet ŉ leefstyl geword.  Dit moet ŉ nuwe 
spiritualiteit bring.  Dit het reeds vir die kerk ŉ nuwe staanplek gegee; – ŉ 
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nuwe verstaan van ons rol. Ons staanplek in hierdie provinsie is om te 
dien.  Om te dien in liefde en geregtigheid.  Om minder te word sodat Hy 
meer kan word.  

Dankie Here dat ons kan luister!  Ons wil saam met U op pad wees!” 

Tot so ver die verhaal van die Seisoen van Luister. 

 

SBS se worsteling 

Die SBS het aanvanklik baie geworstel om as nuwe voertuig aan die gang 
te kom, veral met die verdeling tussen Gemeentebedieninge en 
Gemeenskapsbedieninge. Uit die geworstel het daar egter goeie dinge tot 
stand gekom:  Dit gaan nog „n tyd vat maar ons is besig om uit die 
denkpatroon te breek van “na binne” en “na buite”.  Alles waarmee ons 
besig is, is in elk geval gerig op God se Koninkryk.  God se sending na die 
wêreld (Missio Dei) is tog net so ŉ werklikheid wanneer ons besig is om te 
besin oor die werk van predikante of besig is met lidmaattoerusting of die 
kategese of wanneer ŉ maatskaplike werker besig is. Die resultaat van 
luister na God in sy Woord, die luister na mekaar en die luister na die 
wêreld, het die besef al hoe meer laat groei dat hierdie sg. “twee 
bedieninge” in mekaar gevleg is.  God is met ons op reis in hierdie wêreld 
en daarom is dit so krities belangrik vir ons as kerk om ons roeping te 
verstaan.  Die SBS wil graag sien dat lidmate roepingsvreugde, 
gemeentes geloofsvreugde en leraars ook bedieningsvreugde beleef, 
sodat ons effektief kan wees in die Here se diens. 

 

Hoe beïnvloed dit hierdie verslag? 

Vir hierdie verslag word die metafoor van ŉ reis gebruik.  Soms was die rol 
van die SBS om ŉ nuwe voertuig te ontwikkel, ander kere om ŉ bestaande 
voertuig te vervang of ŉ goeie diens te gee.  Met die verhaal van die 
seisoen van luister in gedagte mag ons as kerk nooit ophou met hierdie 
reis saam met Christus nie.  Dit was ŉ voorreg om die afgelope vier jaar so 
ŉ reis te kon aanpak.  Ons kan alreeds droom oor waarheen die reis van 
hier af verder sal gaan!  

Om te reis klim jy in jou motor, haal ŉ bus, wag op die platvorm vir ŉ trein 
(verkieslik die vinnige Gautrein) of staan op die lanseerplatvorm van ŉ tuig 
wat jou die ontsaglike ruimte inneem.  

Die SBS het ŉ paar sulke lanseerplatvorms waarvandaan die Here ons in 
sy diens die wêreld instuur. Raak saam met ons opgewonde oor die reis 
saam met Christus! 

Gawie van Jaarsveld (Voorsitter) 
Mike Heaney (O/v) 
Ben van Dyk  (PSD) 
Philip Meyer  
Gert Kok (Skriba) 
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LANSEERPLATVORM 1 

God se ruimteskepe (lidmate) vertrek! 
 

Elke gemeente is God se lanseerplatvorm die wêreld in. Op hierdie reis 
speel lidmate al hoe meer ŉ sleutelrol! Trouens, God se ruimteskepe kan 
nie suksesvol die wêreld ingaan sonder dat al die bemanningslede hulle 
kant bring nie. Daarom is ons opgewonde: die tweede kerkhervorming het 
reeds begin. Met die eerste kerkhervorming in die 16e eeu is die Bybel 
teruggegee aan lidmate. Nou word die bediening al meer aan lidmate 
teruggegee! Baie ruimteskepe wat deur lidmate beman word, vertrek na 
die wêreld toe. 

Hier in KZN het in die afgelope tyd baie gebeur om die bediening van 
lidmate aan te help. Ons vertel graag die verhaal van sommige van hierdie 
ruimteskepe wat lanseer is. 

 

1    Die verhaal van die Apostoliese Bedieningsmodel 
 
1.1   Waar het hierdie reis begin? 
Verskeie faktore wat die bediening van gemeentes raak, het die NG Kerk 
in KZN, die VGKSA van KZN en die RCA in KZN daartoe gebring om 
indringend te besin oor die wyse van bediening in die drie kerke. Na baie 
werkswinkels en gesprekke het die Apostoliese Bedieningsmodel 
algaande vorm aangeneem en is aanvaar as ŉ moontlike werkbare model 
vir die bediening van al drie kerke. 
Alreeds in 2008 het die Sinode van die NG Kerk in KZN die Apostoliese 
Bedieningsmodel goedgekeur as ŉ bruikbare model. 

 

1.2   Verdere verloop  
Die besinning oor die Apostoliese Bedieningsmodel het egter nie ná die 
goedkeuring opgehou nie. Die Model is kort na die Sinode verder 
aangepas en weer uitgestuur aan gemeentes vir kommentaar. Die Model 
is ook op die internet gepubliseer en kan steeds daar gelees word by 
www.ngkzn.wordpress.com. (Daarom word dit nie hier weer herhaal nie.) 
Tydens die Predikantekonferensie van Maart 2009 is ruim tyd spandeer 
om die Model te bespreek met die oog op implementering.  Die volgende 
reaksie vanuit een van die ringe som die saak goed op: 

 
1. Die grootste uitdaging gaan wees om die gemeentes (en leraars!) te 
begelei tot 'n totale nuwe siening van die predikant se rol en taak. 
Hierdie model impliseer die einde van die leraar se tradisionele rol as 
gemeentepredikant. 
 
2. Die model sal, om te werk, konsekwent vir alle gemeentes toegepas 
moet word. Anders gaan ons nog steeds 'n tweeledige bediening van 
gemeentes hê. Sommige (wat dit kan bekostig) gaan steeds 
gemeenteleraars hê en ander (minder gegoede gemeentes) sal van 

http://www.ngkzn.wordpress.com/
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lidmaatbediening gebruik moet maak. Hierdeur skep ŉ mens die indruk 
dat gemeentes waar lidmate die bediening behartig, steeds tweede 
beste geniet, want die bekostigbare "ideaal" is dat 'n leraar dit moet 
behartig. 
 
3. Ons sal dus op 'n manier die predikantstandplase (deur Ringe en 
gemeentes) so moet struktureer dat die leraarsamp slegs die toerusting 
en begeleiding van gemeentelede behels en nie meer die bediening 
van die gemeente as sulks nie. 
 
4. Langtermyn sal dit waarskynlik in samewerking met die kweekskole 
en opleiding van leraars geïntegreer moet word, want die meeste 
opleiding (ons almal ingesluit) sentreer nog rondom die bediening van 
die gemeente deur die leraar. 
 
5. Op hierdie stadium is die model 'n mooi (Bybelse) ideaal. Die vraag is 
of gemeentes tans vrywillig sal afstand doen van hulle leraars en of dit 
dalk eers gaan gebeur wanneer die omstandighede so is dat daar slegs 
'n paar leraars vir 'n groot gebied oor is. Die ervaring leer ons dat mooi 
ideale, jammer genoeg, dikwels eers realiseer wanneer die praktyk en 
die realiteite van die dag die situasie daartoe forseer. 
 
6. Miskien sou mens 'n eksperimentele situasie kon skep waar daar in 
praktyk 'n paar gemeentes (NG en VGK) op hierdie wyse bedien en 
begelei word met terugvoer en resultate as deel van die proses wat ons 
vorentoe neem. 

Die PSD vir Gemeentebedieninge het tydens sy besoeke aan gemeentes 
die Model verder bekendgestel en geleentheid is gegee vir bespreking. 
Almal wat oor die Model gepraat het, was bewus daarvan dat kopskuiwe 
gemaak sal moet word as gevolg van die vinnig veranderde situasie van 
die kerk. Die uitdagings is baie, so ook die struikelblokke op ons pad. Tog 
kan die Apostoliese Bedieningsmodel hoop bring vir baie gemeentes. 
Intussen is daar baie gevorder met die toerusting van lidmate in 
verkondigingsvaardighede, omgeevaardighede, Bybelvaardighede en 
bestuursvaardighede. Hierdie verhale word elders in die verslag vertel. 

 

1.3    Die Inhoud van die Model 
Ruimte ontbreek om die volledige Model hier te herhaal. Gaan lees gerus 
die artikel by www.ngkzn.wordpress.com. 
Die Model kan grafies soos volg voorgestel word: 
 

http://www.ngkzn.wordpress.com/
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2      Lidmaattoerustingsprogram 
 

2.1 Verloop van Gebeure 
Ná die KZN – Sinode van 2008, is ŉ werkgroep vir Lidmaattoerusting 
saamgestel wat op 6 Augustus 2009 vir die eerste keer bymekaargekom 
het. Die lede van die werkgroep het bestaan uit Ben van Dyk (adviserend), 
André Strydom, Hennie Hattingh, Gerhard Louw, Awie Erxleben, Petrus 
Botha en Willie van Zyl. As voorsitter is verkies Awie Erxleben terwyl 
Hennie Hattingh die skribaat behartig. Met die loop van tyd het die 
personeel verander met die byvoeging van Gawie van Jaarsveld, Theo 
Human, Dawie Oosthuysen en Willie Pieters terwyl Gerhard Louw bedank 
het en André Strydom nie meer lid van die werkgroep uitmaak nie. 
Sedert Augustus 2009 tot Februarie 2012 het die werkgroep by agt (8) 
geleenthede vergader. Kursusse is in die volgende rigtings ontwikkel: 

 Verkondigingsvaardighede; 

 Omgeevaardighede; 

 Bestuursvaardighede; 

 Leierskapvaardighede; 

 Bybelvaardighede. 

Bogenoemde kursusse is onder die lede van die werkgroep versprei vir 
bestudering en evaluering en dan tydens die werksessies geredigeer na ŉ 
volgende vlak toe. 
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Die kursusse in Omgeevaardighede en Verkondigingsvaardighede is 
reeds by verskeie geleenthede aangebied aan belangstellendes. Dit het 
plaasgevind by die Sinodale Sentrum asook in sommige Ringe. 
Die werkgroep het ook deur middel van beriggewing in die e-Posduif 
leraars en Kerkrade ingelig aangaande ander beskikbare materiaal wat in 
gemeenteverband gebruik sou kon word soos bv. Rimpels. 

 

2.2 Toekomsvisie 
Hennie Hattingh, skriba, vertel dat die werkgroep vir Lidmaattoerusting 
agtergekom het dat daar in gemeentes ŉ enorme behoefte bestaan aan 
toegeruste lidmate wat medeverantwoordelikheid kan neem vir die 
verskillende bedieninge in die gemeente. Veral daar waar gemeentes nie 
meer ŉ leraar kan bekostig nie, wentel die verantwoordelikhede in baie 
gevalle af na lidmate toe en diesulkes voel hulleself dikwels onbekwaam 
om die werk te doen. Die kursusse hierbo genoem is ontwikkel om lidmate 
te help om hierdie tekortkoming te oorkom. Die ideaal is dat daar in 
Ringsverband die nodige opleiding in die verskillende afdelings sal 
geskied ten einde lidmate in staat te stel om mede-verantwoordelikheid te 
aanvaar. Daarom stel die werkgroep hulself ten doel om die kursusse ook 
met belangstellende leraars deur te werk, wat dit op hulle beurt weer in 
ringe en gemeentes kan gaan aanbied. 

 

2.3  Riglyne vir die opleiding van gelowiges in KZN 
Die Sinodale Bedieningspan (SBS) het Riglyne vir die opleiding van 
gelowiges in KZN opgestel en ook met die Sinodale Span vir Regte 
bespreek. Na gesprek is dit verder aangepas. Die opleiding van gelowiges 
het reeds volgens hierdie riglyne begin. 
 

 
RIGLYNE VIR DIE OPLEIDING VAN GELOWIGES IN KZN 

1. AGTERGROND 

1.1  Hierdie dokument gee riglyne vir die opleiding van gelowiges / leiers in 
die NG Kerk in KZN.  

1.2  Ons glo dat die bediening van gemeentes hoofsaaklik gedoen moet 
word deur die gelowiges en dat die rol van goed opgeleide predikante 
na meestal opleiers en mentors moet verander. 

2. KEURING  

2.1  Kerkrade moet kandidate vir opleiding identifiseer en aanwys. Slegs 
mense wat deur hulle plaaslike kerkraad gekies en gestuur word, sal 
aanvaar word vir opleiding. 

2.2 Die plaaslike kerkraad oorweeg kandidate op grond van hulle geloof, 
hulle verhouding met God en met mense, asook hul betrokkenheid in 
die gemeente. Kandidate moet aanvaarbaar wees vir die bediening. 
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3. STANDAARD VAN OPLEIDING 

3.1  'n Hoë standaard van opleiding moet gehandhaaf word. Die opleiding 
moet gedoen word deur geordende bedienaars / geakkrediteerde 
opleiers wat spesifiek vir die betrokke kursus opgelei is.  

3.2  Die opgeleide predikante / geakkrediteerde opleiers sal gelowiges op 
plaaslike vlak in 'n spesifieke kursus in samewerking met die sinodale 
strukture oplei. 

4. OPLEIDINGSMATERIAAL 

4.1  Opleidingsmateriaal word in samewerking met ander instansies 
gebruik of ontwikkel. Die volgende basiese kursusse word aangebied: 
Verkondigingsvaardighede, Omgeevaardighede, Bybelvaardighede, 
Bestuursvaardighede en Leiersvaardighede. 

4.2  Ander kursusse sal volgens behoeftes ontwikkel of verkry word. 

5. INDIENSSTELLING  

5.1  Gelowiges / leiers wat die basiese kursus suksesvol voltooi, sal vir die 
bediening in die spesifieke veld van studie in diens gestel word.  

5.2  Die plaaslike kerkraad sal die gelowiges in ooreenstemming met 
hierdie dokument in diens stel. 

5.3  Die bevoegdheid van die gelowige / leier tot die spesifieke dienswerk 
sal slegs geldig bly indien die gelowige / leier aan voortgesette 
opleiding deelneem.  

5.4  Opgeleide gelowiges is beskikbaar vir die bediening van die hele NG 
Kerk-familie sowel as die ekumeniese kerk met die toestemming van 
die betrokke kerkrade. 

5.5 Slegs ouderlinge mag eredienste lei binne sy/haar eie gemeente of in 
ander gemeentes met toestemming van beide kerkrade. 

6. VOORTGESETTE OPLEIDING 

6.2 Na afloop van die basiese kursus moet die gelowige / leier aan ten 
minste 20 uur voortgesette opleiding in 'n siklus van twee jaar 
deelneem. 

6.2  Die opleiding van die volgende instansies word aanvaar: 
6.2.1  Nehemia Bybelinstituut (NBI); 
6.2.2  Universiteit van Bloemfontein - opleidingskursusse vir gelowiges; 
6.2.3  Universiteit van Pretoria - opleidingskursusse vir gelowiges; 
6.2.4  Universiteit van Stellenbosch - opleidingskursusse vir gelowiges; 
6.2.5  Veritas Kollege; 
6.2.6 Hugenote Kollege; 
6.2.7  Ander goedgekeurde kursusse deur geordende predikante 

aangebied; 
6.2.8  Ander instellings kan by hierdie lys gevoeg word. 
6.3  Opgeleide gelowiges / leiers moet 'n netwerkvergadering ten minste 

een keer elke twee jaar bywoon om hul kennis uit te brei. Hierdie 
netwerkvergaderings sal op 'n plaaslike vlak georganiseer word waar 
opgeleide gelowiges mekaar kan ondersteun en kennis gedeel kan 
word. 
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7. MENTORSKAP 

7.1  Elke opgeleide gelowige / leier moet met ‟n geordende predikant as ‟n 
mentor saamwerk.  

7.2  Die taak van die mentor is om die gelowige / leier te help om geestelik, 
persoonlik en in die bediening te ontwikkel.  

7.3  'n Prediker mag nie preek nie indien die mentor nie die inhoud van die 
preek en liturgie vooraf goedgekeur het nie óf indien die inhoud nie 
deur 'n preekwerkgroep onder leiding van ‟n leraar hanteer is nie. 

 

2.3.1 Aanbevelings: 

2.3.1.1 Die Sinode keur die “Riglyne vir die opleiding van  gelowiges 
in KZN” goed. 

2.3.1.2 Die Sinode versoek die SSR om die “Riglyne vir die opleiding 
van gelowiges in KZN” in die Bepalingelêer op te neem. 

 
2.4 Die verhaal van die opleiding in Verkondigingsvaardighede 
ŉ Aanhaling uit die voorwoord in die Verkondigingsvaardighede werkboek 
gee ŉ  uitstekende inleiding tot hierdie relatiewe nuwe bediening: 

“Die toerusting van lidmate in KwaZulu-Natal in verkondigingsvaardighede, 
is sekerlik een van die belangrikste gebeure in die NG Kerk in hierdie 
dekade. Hiermee wil die NG Kerk in KZN lidmate bemagtig om amptelik as 
predikers op te tree.” 

Hierdie opleiding vorm deel van ŉ belangrike visie wat neerslag gevind het 
in die Apostoliese Bedieningsmodel. Hiermee is ons getrou aan ons 
Gereformeerde tradisie. Die Reformasie van Luther, Calvyn en ander wou 
juis die “gewone” gelowige herstel tot ŉ mede-bedienaar van die 
evangelie, onder andere deur prediking en pastoraat. 

Vir ons sinodale gebied behoort die toekoms van die kerk aan sy lidmate. 
Die Here gee deur sy Gees al die nodige gawes – in die vorm van 
toegewyde lidmate – wat die kerk nodig het. 

Ons is opgewonde in die Here. Die Heilige Gees het ons verras met die 
wonderlike dinge wat deur die bediening van lidmate  aan die gebeur is.  

Die kursus in verkondigingsvaardighede is eers as leiersgids vir predikante 
en lidmate wat self as opleiers geakkrediteer wil word, aangebied 
gedurende Augustus 2009. Die feit dat predikante saam met lidmate 
opgelei is as opleiers, is van beide kante as baie suksesvol beleef. ŉ Baie 
positiewe punt is dat die eerste kursus deur twee leraars van die VGK 
bygewoon is met die oog op opleiding ook van die VGK lidmate in 
verkondigingsvaardighede. ŉ Wonderlike bydrae was dr Lourens 
Schoeman se vertaling van die kursus in Engels, met die oog op die 
gebruik deur die ander lede van die NG Kerkfamilie. Dit het ook die 
moontlikheid oopgemaak dat, bv. in Durban, die kursus tweetalig 
aangebied kan word ook aan Engelssprekende gelowiges wat nie lidmate 
van die NG Kerk is nie.    
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Ons gee ook erkenning aan die Sinode van Oos-Kaapland wat 
baanbrekerswerk gedoen het met die opstel van hierdie materiaal en wat 
reeds ŉ groot aantal lidmate opgelei het as predikers en pastorale 
werkers. 

Die verdere materiaal soos dit tans daar uitsien is bygewerk, weer hersien 
en uitgebrei deur lede van die NG KZN sinodale werksgroep vir die 
toerusting van lidmate in verkondigingsvaardighede. So het die kursus in 
Bybelvaardighede ook die lig gesien en word aanvullend en opeenvolgend 
ook met die kursus in verkondigingvaardighede aangebied.  

Die opleiding van lidmate in verkondigingsvaardighede gaan steeds voort. 
Na die eerste jaar se suksesvolle opleiding van die eerste groep lidmate 
en leraars gedurende Augustus 2009, was daar weer ŉ sentrale kursus in 
Pietermaritzburg aangebied. Meer opleiers is opgelei. Tans word die 
opleiding in elke ring in die sinodale gebied aangebied soos hieronder 
aangedui saam met die name van die betrokke fasiliteerders.  

 Ring van Amajuba – ds Gerhard Louw (Dundee-Suid) 

 Ring van Durban en Durban-Suid – ds Theo Human (Pinetown) en 
dr Barry Tolmay (Krantzkloof) 

 Ring van Ladysmith – dr Lourens Schoeman (Ladysmith) 

 Ring van Melmoth – ds Willie van Zyl (Greytown) 

 Ring van Pietermaritzburg – ds Marthinus van Rooyen (Hayfields) 

 Ring van Port Shepstone – ds Ben van Dyk (Sinodalekantoor) 

 Ring van Vryheid – ds Willie van Zyl (Greytown) 
 

ŉ Sertifikaat word aan die lidmaat wat die kursus suksesvol voltooi het, 
uitgereik en sien kortliks soos volg daaruit (let ook asb. op die 
voorwaardes): 

 

NG Kerk KZN Verkondigingsvaardighede 
Hiermee word gesertifiseer dat ........................................................., 
lidmaat van die gemeente ......................................................die basiese 
kursus in verkondigingsvaardighede suksesvol deurloop het. 
Hierdie kursus stel die lidmaat in staat om onder die volgende 
voorwaardes Woordverkondiging te doen en eredienste te lei: 
 

1 Die plaaslike kerkraad waar die persoon lidmaat is, moet die persoon 
akkrediteer en in diens stel vir Woordverkondiging binne die gemeente; Dit 
bly ŉ vereiste dat iemand ŉ ouderling sal wees voordat hy/sy eredienste 
kan lei. 
2  Lidmate sou ook in ander gemeentes binne die ring kan optree mits 
hy/sy in hulle eie gemeente geakkrediteer is en die kerkraad waar hy/sy 
optree goedkeuring verleen het; 
3  Die plaaslike kerkraad waar die lidmaat optree, hou toesig oor die 
bediening van die lidmaat; 
4   Die lidmaat moet in ŉ mentorsverhouding met ŉ leraar staan en geen 
boodskap word afgelewer voordat die lidmaat en mentor dit saam 
deurgewerk het nie; 
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5   Die lidmaat moet jaarliks aan die Sinode verslag lewer van voortgesette 
opleiding (ten minste 20 ure se verdere opleiding in ŉ siklus van 2 jaar); 
6  Die lidmaat moet ten minste een netwerkbyeenkoms elke 2 jaar 
bywoon. Netwerkbyeenkomste word deur die Sinode of die Ring gereël; 
7   Lidmate word aangemoedig om in spanverband binne die gemeente te 
werk. 

 

Uitgereik op ........................................... 201... 

 
Namens die kerkraad......................................... 

 
Ons moedig alle predikante aan om die opleiding te deurloop om hulle as 
opleiers te bekwaam. Ons hoop dat elke ring ten minste twee predikante 
sal hê om die opleiding in die toekoms te kan aanbied. 

Pragtige terugvoering word ontvang oor die seën wat die bediening van 
die Woord vir beide die gemeentes en die verkondigers inhou. Heling wat 
gevind is, .... pragtige verhoudings wat gebou is. Heelwat humoristiese 
stories word ook vertel soos dié van „n ouderling wat sê dat hy nie bewus 
was daarvan dat kansels verwarmers as standaard toerusting het nie, 
daarom al die sweet wat hy gedurig so moet afvee as hy die erediens lei 
nie. ŉ Ander ouderling moes weer ook vir ŉ haan en sy aantal henne as 
deel van die erediensgangers preek. Natuurlik met die geveerdes se 
gebruiklike „opmerkings‟. Die kursus voldoen beslis aan die behoefte aan 
Woordverkondigers wat aan die ontstaan is soos wat die predikantekorps 
in KZN om verskillende bekende redes, aan die verminder is, beide in die 
platteland en die metropolitaanse gebiede van KZN. 

 

Natuurlik, soos met enige bediening duik daar ook probleme op soos: 

 Nie alle leraars het vrede met die bediening van die Woord deur 
lidmate wat in vergelyking met die 6/7 jaar teologiese studies wat 
leraars moet deurgaan, relatief min opleiding en agtergrond 
ontvang het en nou die bevoegdheid het tot Woordverkondiging nie. 

 Die klanksisteme in kerke kom partykeer ook nie die mas op veral 
as dit by sagte stemme en/of met diksieprobleme kom nie - tot 
frustrasie van hardhorendes. 

 Nie alle lidmate het vrede met die feit dat lidmate die eredienste lei 
nie, en bly dan die betrokke Sondag eerder tuis. 
 

Die presiese aantal leraars en lidmate wat tot op hede opgelei is, is 
ongelukkig nie bygehou nie. Dit lyk egter asof ons op hierdie stadium ŉ 
versadigingspunt begin bereik, dog is daar, bv. in die Durban omgewing 
steeds ŉ aantal lidmate wat die behoefte uitgespreek het om die kursus te 
deurloop. Die bediening gaan egter steeds voort om Bybelse prinsipiële en 
praktiese redes soos by die inleiding gesê is.  
SOLI DEO GLORIA! 
(Theo Human) 
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2.5 Die verhaal van die opleiding in Omgeevaardighede 
Hierdie spesifieke lidmaatsbemagtigings-kursus word al meer as agt jaar 
sedert die ontwikkeling daarvan aangebied vir ongeveer 200 lidmate  buite 
en die afgelope drie jaar ook binne ons sinodale gebied. Die program 
fokus veral op die vaardigheid van luister: Na God en ook na mense – 
veral mense in nood. Lidmate word dikwels hierin gewaarsku teen 
kitsoplossings en kortpad-antwoorde vir soms intense worstelinge van 
ander mense. Diegene in nood word deur luistervaardighede daartoe gelei 
om te ontdek dat die uitkoms van hul probleem/worsteling deur die Here 
se genade in hulleself setel en ontdek kan word deur sensitiewe luister. 

Die resultaat van hierdie kursus strek oor ŉ wye front: Meestal ontdek 
kursusgangers nie noodwendig net vaardighede om deur te luister na 
ander, hulle te help nie;  maar in die proses leer hulle ook luister na hulle 
eie hart en ontdek dan God se roeping daar vir hulleself!  

Twee jaar na die aanbieding van hierdie Omgeevaardighede te Greytown, 
het ek nou die geleentheid om na die vrug daarvan te kyk in die lewens 
van ŉ klein groepie van agt wat dit voltooi het: 

Ons het begin rondom ŉ tafel een maal per week met een-uur sessies (dit 
het aan die einde heelwat langer sessies geword). Behalwe vir twee, het 
die ander mekaar baie goed geken oor baie jare. Ek het besondere moeite 
gehad om na die beplande 20 sessies die byeenkomste te beëindig – hulle 
kon nie ophou om met mekaar te deel hoe dit hul eie lewe en 
lewensuitkyk  verander het nie. Daar het ŉ besondere band tussen hulle 
ontstaan: Met sommige van die sessies kan jy nie anders as om jouself te 
ondersoek voor God en die ander rondom die tafel nie – jy raak geheg aan 
die ander omdat daar soms persoonlike dinge met mekaar gedeel word. 

Die besondere vir my was die talle bedieninge wat gegroei het uit hierdie 
weeklikse saamwees: 

 Een man het ŉ uitreik geleentheid ontdek waar sy skoonpa lank 
terug werksaam was in ŉ verafgeleë gebied onder Zoeloes. Dit het 
gegroei tot ŉ uitreikbediening met ŉ uitreikspan wat maandeliks 
besoeke bring. 

 Sy vrou het haar roeping vir bejaardes ontdek (tipies platteland is 
daar nogal baie sulkes op die dorp). ŉ Groot groep van hulle kom 
nou dikwels bymekaar op ŉ Saterdag-oggend om tee te drink en te 
kuier. 

 Nog een het ŉ bediening begin onder Indiërs op ons dorp: Hy het ŉ 
passie ontdek om net met hulle te kuier en dan behoeftes te 
identifiseer waarmee hy op geestelike terrein vir hulle kan bystaan: 
ŉ Besondere gebedsbediening wat nou al meer as agt kerke insluit 
het hierdeur ontstaan. 

 Nog een het begin om siekes te bedien met gasvryheid deur etes te 
reël en te voorsien aan siekes of mense wat uit die hospitaal 
ontslaan word. 

 Nog een het met ŉ ekologie-bediening begin wat werklik baie 
aangryp en laat saamwerk. 
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 ŉ Ander het ŉ Saterdag-aand ontspannings-geleentheid vir 
skoolkinders by ons Gemeente se Sentrum begin: Die kinders is 
gaande oor die saamkuier/DVD‟s kyk/springmielies maak/poel-
speel ens. 

 Baie het begin saamwerk met toerustings-geleentheid waar hul 
ander lidmate borg om daarin te deel 

 Selfs hul kerkbywoning en dienslewering daar het merkbaar 
verbeter en hul entoesiasme is opmerklik 
 

Wanneer jy na God en ander luister, kom ŉ klomp ander dinge ook los in 
jouself en die gemeente/gemeenskap/Koninkryk begin ewe skielik nuwe 
lewe kry! Die geestelike energie wat so ŉ eenvoudige bewusmakings-
geleentheid kan skep is onberekenbaar. 
(Willie van Zyl) 

 
2.6 Die verhaal van die opleiding in bestuursvaardighede 
Hierdie is ŉ totaal nuwe hoofstuk. Die eerste groep leiers is pas toegerus, 
maar die implementering moet nou behoorlik van die grond af kom. 
Hierdie kursus is gemik op persone wat enige bestuurstake in „n gemeente 
verrig.  Dit sluit in predikante, kantoorpersoneel, voorsitters of leiers (van 
kommissies, bedieninge of projekte), jeugleiers, vrouediensleiers of enige 
ander lidmaat wat graag toegerus wil word in bestuursvaardighede.   

 

3 Brokkies belewenisse van die Vroue 
  
Elke jaar weet mens daar is rusplek langs die pad.  Jy weet jy kan êrens 
tussen ander vrouens gaan sit en net wees.  Jy kan net eerlik wees.  Jy 
kan net jouself wees en jy kan luister sonder die konstante emosionele 
geraas van verpligtinge en ander se behoeftes. 

Vir vier-en-veertig uur  kan jou naam verander van Martha na Maria.  

Hoe bevrydend om net te kan gaan sit aan Jesus se voete.  Hoe 
broodnodig om te besef jy kan nie net van brood alleen leef nie. 

Die SKV reël jaarliks ŉ wegbreeknaweek vir alle vroue in Natal, want ons 
besef dat hulle wat altyd gee ook moet tyd kry om hul lampies vol te maak. 
Die kerk en gesinslewe word dikwels deur stil, hardwerkende vroue 
onderhou wat op die agtergrond beweeg en om hulle te bedien is „n slim 
skuif. 

Oomblikke vol kleur en klank flits in mens se onthou.  Jy hoor weer die 
vrouestemme wat die Oorwinningslied sing en voel die gesamentlike 
stuwende krag.  Jy sien vrouens in koerantpapier en swartsakke wat 
paradeer en lag.  Jy onthou kaalvoete in die sand en kerslig en handevat 
en sing.   

Jy ruik die lekker kos en voel die verligting dat ander hande gaan afdek en 
opwas en die volgende maal aanpak.  Jy voel die aanraking van iemand 
wat jou pamperlang en jou voete en nek masseer... en jy sien hoe vroue 
mekaar bereik op meer as een vlak. 
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Elke spreker het op sy of haar unieke wyse ons bedien. 

In 2008 het Rinel Hugo die tema “Luister – God vul jou”  behandel.  „n 
Mens het opnuut besef hoe belangrik stilword en luister is. Op die 
terugvoervormpies het vrouens die naweek beskryf as ŉ wonderlike 
geesvervulde naweek. 

Dr. Stephan Joubert het in 2009 op die tema voortgebou en gepraat oor 
”Luister- God rus jou toe”  Na die naweek het ons die volgende reaksie op 
die evaluasievorms gekry: “Dankie vir „n wonderlike naweek.  Ek gaan ŉ 
nuwe mens huis toe!” 

Wat ŉ voorreg om Prof. Malan Nel te kon hê as spreker in 2010. Hy het 
met ons gepraat oor hoe om te leef deur sy tema:  “Leer my leef – Ek 
luister.” 

Sy onderwerpe is deur die vrouens beskryf as uniek, verrykend en 
verhelderend. Ons het geleer dat al loop ons hoe vinnig, God sal ons 
inhaal.  

In 2011 het Ds. Nico van Rensburg vir ons die boodskap bedien op ŉ goue 
skinkbord en met sy besondere finesse. Sy tema was: “Geplant om sy 
roem te vermeerder.” 

Weereens was die terugvoering baie positief met opmerkings soos: “ Die 
kamp was die beste belewenis van my hele lewe.” 

Charlotte Herselman en Lea Van der Walt. 

Dit was ŉ wonderlike voorreg om van 2008 – 2011 Voorsitter van die 
Vrouediens van KwaZulu-Natal te kon wees.  Ek bid die Here se 
wonderlike seën toe op die nuwe dagbestuur. 

(Lea van der Walt) 

 

4     Die verhaal van Half Time in KZN  

 Alles het in die negentigerjare begin by miljoenêr- sakeman Bob Buford. 
Die Amerikaner het beplan om 5 jaar later af te tree en het voorsien dat sy 
enigste kind, die familiebesigheidsryk sal oorneem. Net een probleem: 
hierdie seun verdrink voor Bob se oë en al sy drome is vernietig... 

 Hy is verplig om weer na die tekenbord terug te keer en worstel hiermee 
intens. Hy besef  baie ander mans in  hulle 40's vra dieselfde vrae. Bob 
neem die pen op en so is die boek HALF TIME gebore. Hierin beskryf hy 
dat mans se lewe  in twee helftes soos 'n Amerikaanse voetbalwedstryd 
ingedeel kan word. 'n Harde eerste helfte waar dit gaan om sukses, geld 
en status. Wanneer halftyd aanbreek is dit 'n tyd van besinning. Mense vra 
dan onder andere die vrae : Wat is die belangrikste in my lewe? Waar pas 
die Here in? Wat is my passies? 

Indien hierdie vrae suksesvol beantwoord is, kan 'n mens dan 'n 
betekenisvolle lewe in die tweede helfte tegemoet gaan. Gevolglik is die 
fokus nie meer op die persoon self nie, maar op ander mense. Die fokus is 
dus op nalatenskap. 



  Verslag – Sinodale Bedieningspan 

93 
 

 Die Half Time Foundation het in 1998 in Dallas, Texas tot stand gekom. 
Ds Cassie Carstens van Stellenbosch het deurlopend vandaar met Half 
Time 'n verhouding opgebou. Barry Tolmay is vir meer as 10 jaar by Half 
Time betrokke en is 'n direkteur van Half Time, Suid - Afrika. Ons in KZN, 
is as Sinode vir die afgelope 3 jaar by Half Time betrokke. 

 Verskeie Half Time - seminare vind jaarliks in KZN vir predikante en 
lidmate plaas. Die fokus is ook uitgebou na 'n Huweliks - Half Time en 
'n Finishing Well vir mense wat gereedmaak vir aftrede. Half Time  het ook 
begin met Forumgroepe, waarin groepies van 7 persone olv 'n forumleier 
'n implementeringspad  van 'n jaar loop. Ben van Dyk, Barry Tolmay, 
Stephan Kruger (oudl. Krantzkloof) is opgelei binne die Half Time 
Foundation as Forumleiers en “Life Coaches”. Verder is Henry Eagleton 
en Johan Venter as Forumleiers opgelei. 

 Half Time bied dus vir mans en vroue, ouer en jonger persone in 
verskillende Lewenseisoene die geleentheid om hul passies uit te leef en 
so ŉ betekenisvolle lewe te leef, as Rentmeesters in die Koninkryk van 
God. Ons sien Half Time as ŉ bruikbare instrument, om die behoefte wat 
by die vorige sinode uitgespreek is om afgetrede / ouer lidmate tot diens te 
begelei, te laat realiseer. 

 

5 Die verhaal van klein gemeentes in KZN 

Klein gemeentes pas aan en gebruik al meer die gawes van lidmate om 
die bediening in stand te hou. Om klein gemeentes te help om nuut oor die 
bediening en die rol van lidmate te dink, het ŉ werkgroep vir klein 
gemeentes in KZN tot stand gekom. 

Hierdie werkgroep het vir die eerste keer op 25 Januarie 2012 in 
Pietermaritzburg vergader. Die volgende gemeentes was verteenwoordig: 

 Bergville 

 Cedarville/Matatiele 

 Dundee 

 Eshowe 

 Greytown 

 Kokstad 

 Melmoth 

 Pietermaritzburg-Merrivale 

 Winterton 
 

Die behoefte aan ŉ werkgroep vir klein gemeentes in die sinode van KZN 
het onstaan na aanleiding van: 

 Die Algemene Sinode se konferensie oor klein gemeentes in Mei 
2011. 

 Die verslag oor klein gemeentes wat in Oktober 2011 voor die 
Algemene Sinode gedien het. 

 Die feit dat minstens 40% van die gemeentes in die sinode van 
KZN minder as 250 lidmate het. 
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 Uitstekende werk wat alreeds in ander sinodes in dié verband 
gedoen is byvoorbeeld in die sinode van die Oos-Kaap. 
 

By die werkswinkel wat op 25 Januarie 2012 gehou is, was die werkswyse 
soos volg: 

 Die verteenwoordigers van die verskillende gemeentes het elkeen 
die geleentheid gekry om die storie van hulle gemeente te vertel 
met hoogtepunte en laagtepunte, suksesverhale en haakplekke, 
probleme en behoeftes.  Die unieke karakter en uitdagings van elke 
gemeente het sterk na vore gekom in elkeen van hierdie vertellings. 

 Daar is lank gesels oor die plek van die klein gemeente in die 
gemeenskap asook in die breër kerkverband.  Dit het algaande 
duidelik geword dat “klein” gemeentes nie noodwendig “swak” 
gemeentes is nie en dat baie van hierdie gemeentes „n sterk rol 
speel in die gemeenskappe waarvan hulle deel is.  Klein gemeentes 
het ook baie in gemeen en kan heelwat by mekaar leer. 

 Daar is dertien behoeftes geïdentifiseer wat by meeste van die klein 
gemeentes in die sinode van KZN teenwoordig is.  Die werkgroep 
vir klein gemeentes het uitvoerig na hierdie behoeftes gekyk by 
hulle werkswinkel wat op 7 Augustus 2012 in Pietermaritzburg 
gehou is. Die besinning hou nie hier op nie. Mag ons Here ook die 
klein gemeentes kragtig gebruik in Sy diens. 

(Ds Willie Pieters, voorsitter van die Werkgroep) 

 

6     JONK (Jong ruimtereisigers)    

Werkgroep vir JEUG 
(JONK KZN) 

Alhoewel die bediening 
van die evangelie aan die 
kinders en jongmense van 
die kerk die verantwoor-
delikheid is van plaaslike 
gemeentes, is daar ‟n 

sinodale JEUGwerkgroep (JONK KZN) in die lewe geroep om plaaslike 
gemeentes hiermee te help. Die doel is om gemeentes by te staan in hul 
bediening dmv toerusting en “networking”. 

In die afgelope vier jaar was daar ‟n hele paar inisiatiewe: 

 
6.1  “EDGE-kamp” (“Elke  Dag God Eerste”) 
Hierdie kamp is twee maal gehou (Maart 2009 en Oktober 2010), en was 
gemik op kerkjeug sowel as hul volwasse jeugleiers. Die doel was om 
jongmense en jeugleiers saam met die van ander gemeentes bymekaar te 
laat kom om hul toe te rus en te energeer vir die jeugbediening in hul 
plaaslike gemeentes. Die kampprogram het bestaan uit ervaringsleer 
aktiwiteite om verhoudinge en onderlinge vertroue te bou, ‟n kort “Ontdek 
jou gawes”-kursus en is afgesluit met ‟n sessie waarin 
gemeentejongmense en -leiers in gemeenteverband kon saam sit en 
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beplan en stratigeer rondom hul plaaslike jeugbediening. Beide kampe 
was ‟n groot sukses met positiewe terugvoer. 2010 en 2011 se kampe is 
egter beide gekanselleer weens te min inskrywing, grotendeels veroorsaak 
deur ‟n vol jaarprogram en sportgebeure op skole se kalenders. 

Die kamp is aangebied in samewerking met Dirk Calitz van “Outdoor 
Educators” by Cumberland Nature Reserve, 15km oos van Pietermaritz-
burg.  

 
6.2     Jeugbegeleierskonferensie: 
‟n Behoefte is ook geïdentifiseer onder jeugleiers (predikante, jeugwerkers 
en kategete) vir verdere toerusting vir die bediening. JONK KZN het in 
September 2009 „n “Jeugbegeleierskonferensie” aangebied, wat spesifiek 
ten doel gehad het om die volwassenes wat met die jeug werk, te help 
deur vir hulle praktiese toerusting te gee vir hul bediening. Die konferensie 
was ook ‟n groot sukses te mete aan die terugvoer. Sedertdien is dit weer 
in 2010 en 2011 by Greystone kampterrein (Estcourt), en El Olam 
kampterrein (Eston) onderskeidelik aangebied, en word daar reeds gewerk 
aan die reëlings vir 2012. Die temas van die konferensies was soos volg: 
 

 2009 – dss. Alex Clark en Waldemar Stumpfe hanteer die tema van 
jnr en snr kategesemateriaal en ds. Ben van Dyk die gebruik van 
tegnologie in Jeugbediening. 

 2010 – ds. Roelf Opperman bied die konferensie aan met die tema 
wat fokus op die gebruik van ervaringsleer in jeugbediening. 

 2011 – ds. Jaco Strydom is ons gasspreker en kom gesels oor 
“Buite die boks jeugbediening” en dss. Ben van Dyk en Willie 
Pieters hanteer die tema van “Mentorskap” 

Die tema vir die afgelope Septembermaand se konferensie saam met ds. 
Gielie Loubscher was: “Jeugbediening deur ons gesinne”. 

 
6.3    eJONKduif: 
In 2011 kom ‟n eJONKduif tot stand, met ds. Chris de Vries aan die stuur. 
Dit is ‟n nuusbrief wat dien as forum vir jeugleiers en jongmense om 
stories te vertel van hul suksesse en uitdagings in die jeugbediening in hul 
onderskeie gemeentes. Tot op hede het drie uitgawes die lig gesien. Dit 
word deur die sinodale kantoor versprei na gemeentes, leraars en ander 
intekenaars op die e-Posduif. 
 
6.4    Skolliekamp: 
Natuurlik is die Skolliekamp (Skoolverlaterskamp) die vlagskipbediening 
van die Natalse sinode. Dit word in die laaste vier jaar telkens weer tydens 
die Junie/Julie skoolvakansie aangebied vir matriekleerlinge, met 2011 wat 
die 45e agtereenvolgende kamp kerf bereik. Die reëling om elke jaar twee 
kampe in hierdie vakansie te hou realiseer nog in 2008 en 2009, maar 
vanaf 2010 word besluit om slegs een kamp te hou, grotendeels weens 
skool- en universiteitsvakansies wat nie altyd voldoende oorvleuel vir 
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studente om as personeel op die kamp op te tree nie. Skolliekampe is ŉ 
projek van die CMD en daar word volledig verslag gedoen oor die werk, by 
die SBS se 4e LANSEERPLATVORM  
 
Verslag oor Skolliekampe - Bylae 3 
 
Jeug op reis ...  
Effektiewe bediening van die evangelie aan dooplidmate en jongmense in 
die kerk bly ‟n uitdaging. Terwyl gemeentes kreatief en biddend daarmee 
besig moet wees soos wat hul konteks dit vereis, bid ons vir die Here se 
leiding en seën vir die gemeentelike- en sinodale inisiatiewe. 
 
„n Belangrike punt op die Sinode se agenda is die volgende vraag:   
 
Hoe gaan ons seker maak dat ons jongmense saam met ons op 
hierdie reis is?  
 
Daar word tydens die sinode ŉ besprekingsgeleentheid in die vooruitsig 
gestel. Kom dink saam en bid saam vir ons jongmense. 
(Rupert de Koning) 
 

7   Bybelgenootskap SA 
 
Die Here se Woord is die bron van ons kennis van God. Ons is dankbaar 
dat die Woord via die Bybelgenootskap vertaal, gedruk en versprei word 
binne en buite die kerk. 
 (Theo Human) 
 
Volledige verslag as Bylaag 7 aangeheg. 

 
8   Die reis gaan voort 
 
Baie ruimteskepe, beman met lidmate, het reeds vertrek en ander staan 
gereed om met hulle reis te begin. Die Sinode wil graag saam met 
gemeentes op pad wees. Ons wil hande vat deur: 

 Saam te dink oor die reis vorentoe. 

 Saam te beplan vir ŉ beter reis. 

 Saam toe te rus sodat lidmate hulle regmatige plek in die bediening 

kan inneem. 

 

Daar is groot waardering vir ds Ben van Dyk se leiding en inisiatiewe 
oor die afgelope vier jaar.  Ons vertrou dat die Here hom net so vir 
die verdere reis sal toerus. 
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LANSEERPLATVORM 2 

Die Werktuigkundiges (Predikantebegeleiding) 

1     Die A-Z beleid 

Die A-Z beleid aangaande bedieningvreugde vir die predikante van die NG 
Kerk is „n kosbare hulpmiddel om die predikant te begelei vanaf die eerste 
roeping tot die bediening, tot die dag as hy/sy die tuig neerlê. Dit handel 
oor: 
 
1 Ons Gereformeerde ampsbeskouing 
2 Roeping 
3 Werwing van predikante 
4 Aanmelding en keuring van voornemende studente (hierin het die 

gemeente en ring „n groot verantwoordelikheid) 
5 Teologiese opleiding en begeleiding 
6 Ordening 
7 Verkryging, behoud, verlies en herstel van bevoegdheid 
8 Behoud van bedieningsvaardighede 
9 Diensverhoudinge (Hierdie saak raak kerkrade baie direk) 
10 Mobiliteit  
11 Emeritaat 

Elke gemeente en leraar het so „n interaktiewe CD ontvang en dit is steeds 
by die Sinodale kantoor bekombaar. Dit sal goed wees as al die leraars en 
kerkrade hulle gereeld vergewis van die inhoud. 

 

2     Versorging 
Dit is van uiterste belang dat elke kerkraad aan die hand van die A-Z 
beleid moeite sal doen om die leraar ook geestelik te versorg. Behalwe die 
arbeidsregtelike aspekte van ŉ predikant se dienskontrak is daar ook die 
verantwoordelikheid van die kerkraad om hom/haar by te staan met 
bemoediging deur gebed en persoonlike- en gesinsondersteuning. Die 
leraar kan nie altyd net uitdeel nie, maar moet ook van tyd tot tyd geestelik 
versterk en versorg word. 

Dit gebeur onder andere wanneer die leraar aangemoedig word om 
gereeld verlof te neem, VBO kursusse by te woon en aan die mentorpro-
gram deel te neem. 

 

3     Ringsverteenwoordigers 
Elke Ring het ŉ verteenwoordiger by die werkgroep vir predikantebege-
leiding. Hierdie werkgroep herinner mekaar voortdurend daaraan dat die 
predikante deel is van die Here se gawes aan sy kerk. Hulle is ŉ kosbare 
bate wat behoorlik begelei en versorg moet word. Binne die ringe neem 
predikante verantwoordelikheid vir mekaar se welsyn. Die Ring moet ook 
toesig hou dat predikante voldoen aan die vereistes wat gestel word vir die 
Voortgesette Bedieningsontwikkeling. 
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Dit word van kerkrade verwag om toe te sien dat leraars die nodige 
kursusse en skoling bywoon. Die uiteindelike doel is werklike bedienings-
vreugde by die predikantekorps.  

 

4     Predikantekursus 
In KZN kan ons trots wees op die gebruik om elke jaar in die eerste week 
van Maart al die predikante saam te trek vir ŉ predikantekursus. Dit bring 
mee dat die predikante mekaar leer ken, maar ook toegerus word vir hulle 
bediening. Daar is groot waardering teenoor kerkrade wat dit belangrik ag 
dat hulle dominee hierdie byeenkomste bywoon en in die begroting 
daarvoor voorsiening maak. 

 

5     Emeriti 
Die werkgroep vir die emeriti het onlangs met sy werksaamhede begin.  
Ds. Louis van de Walt (voorsitter), Lea van der Walt (sekretaris), ds. 
Thomas de Wet, Elkje de Wet, ds. Marthinus van Rooyen, Anita van 
Rooyen en ds. Ben van Dyk het reeds 27 Emeriti (wat in KZN woon) op 
hulle lys. Elkeen word gekontak en al die nodige kontakinligting word 
versamel en versprei aan al die lede. 

Die volgende belangrike sake is geïdentifiseer:  
1. Maak seker ons weet van al die Emeriti en weduwees. 
2. Hou kontak via foon en epos (later  persoonlike besoeke). 
3. Wens geluk met verjaarsdae en mooi geleenthede. 
4. Wees daar in hartseer en krisistye. 
5. Hou emeriti op hoogte van VBO kursusse en moedig hulle aan om 

in te skakel (Punte ook vir emeriti belangrik). Vra die Sinode se hulp 
met „n moontlike subsidie - veral in gemeentes waar daar baie 
emeriti woon. 

6. Herinner aan Bevoegdheidsregister. 
 

Die werkgroep sien uit na ‟n nuwe en belangrike pad rakende die omgee 
en sorg vir emeriti in die Sinode van KZN. 
 

6     Die verhaal van GPS (Gemeente en Predikant 
Sinkroniseer) 

ŉ GPS instrument kan vir jou sê waar jy is, hoe jy tot daar gekom het en 
hoe om jou eindbestemming te bereik. Die “GPS proses” is ŉ hulpmiddel 
om ŉ nuwe predikant in ŉ gemeente en die sleutelleiers in die gemeente te 
help om mekaar gouer te vind. GPS in hierdie situasie staan vir Gemeente 
en Predikant Sinkroniseer. (Elders in die kerk word nog van “Induksie” 
gepraat). 

Vier predikante in KZN het opleiding in dié verband ontvang en is 
beskikbaar om gemeentes met die GPS proses te begelei. Hulle is di Ben 
van Dyk, Willie van Zyl, Gawie van Jaarsveld en Gert Kok. 
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Die volgende gemeentes en hulle nuwe predikante het reeds die GPS pad 
geloop: 

 Bergville en ds Gert Kok (fasiliteerder: dr Roelf Opperman van die 
Noordelike Sinode) 

 Greytown en ds Willie van Zyl (fasiliteerder: ds Gert Kok) 

 Pietermaritzburg en Pietermaritzburg-Noord met ds Magdaleen 
Sadie (fasiliteerder: ds Willie van Zyl) 

 Winterton en ds Willie Pieters (fasiliteerder: ds Willie van Zyl) 

 Melmoth en ds Karlien van Wyk (fasiliteerders: ds Ben van Dyk en 
ds Gawie van Jaarsveld) 

 Glencoe-Oos en ds Tewie Willemse (fasiliteerder: ds Ben van Dyk) 

 Scottburgh en ds Pieter Grobler (fasiliteerder: ds Willie van Zyl) 
 

By al bogenoemde gemeentes was die terugvoer baie positief:  

 Ria Pretorius (lidmaat van Greytown) skryf: “Die GPS proses is 
afgesluit soos dit begin is, met ons klippe! Elkeen het ons nuwe 
Predikantspaar bemoedig met iets wat jy in jou klip raakgesien het. 
Laastens het ons hande gehou, in 'n kring gestaan en om die beurt 
gebid. 'n Proses wat ons nader aan mekaar gebring het, vir ons 
baie beteken het en wat ons altyd sal onthou!” 

 Karlien van Wyk skryf: “Ek kan die GPS-gesprek vir enige predikant 
en gemeente aanbeveel.  Daarna weet ŉ mens duideliker  wat die 
verwagtings is, voel mens nader aan mekaar en leer jul mekaar 
vinniger ken.  Ek kan net dankie sê aan die Sinode en aan Ds. Ben 
van Dyk wat die inisiatief neem om predikante en gemeentes op 
hierdie manier te ondersteun.” 

 Magdaleen Sadie skryf: “Die hele proses het vir my ongelooflik baie 
beteken en dit het vir my baie waarde gehad!  Ek het veral gehou 
daarvan dat Ds Willie ons elkeen „toetsies‟ laat doen het aangaande 
ons persoonlikhede en ook ons verskillende gawes.  Wat hy 
daarmee bereik het is om te probeer keer dat die gemeentes van 
my dinge sou verwag en vereis wat dalk heeltemal buite my 
persoonlikheid en my spesifieke gawes lê.  Ek het veral hiervoor 
ongelooflik baie waardering!  Ek weet nou dat ek net myself kan 
wees en myself kan uitleef in die bediening sonder om iemand te 
word wie ek nie is nie” 

 
Vir die fasiliteerders, nuwe predikante en kerkrade is die GPS pad wat 
saam geloop word, werklik ŉ wonderlike ervaring en ons glo die Here wil 
hierdie proses gebruik om gemeentes en predikante hartlik te laat 
saamwerk. 

 

7     Die verhaal van mentorskap in KZN 

Die verhaal van mentorskap begin baie, baie lank gelede. In die Griekse 
mitologie het Odysseus, toe hy vir die Trojaanse oorlog vertrek het, sy 
seun Telemachus aan Mentor toevertrou. Vandag word die term „mentor‟ 
nog steeds vir iemand gebruik wat wysheid en kennis met „n minder ervare 
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kollega deel. Mentorskap het egter verder ontwikkel en sluit ook 
verhoudings in tussen gelykes wat mekaar ondersteun. 

Die Algemene Sinode van 4-8 Junie 2007 het die saak van mentorskap op 
die tafel van die kerk geplaas toe die A-Z Beleid vir Bedieningsvreugde 
van predikante goedgekeur is.  ŉ Jaar nadat die A-Z Beleid goedgekeur is, 
vergader die Algemene Taakgroep vir Predikante Begeleiding in 
Kemptonpark, met Gawie van Jaarsveld en Ben van Dyk wat namens KZN 
teenwoordig was. Tydens hierdie vergadering word die A-Z Beleid 
amptelik uitgerol: ŉ CD met inligting oor die praktiese implementering van 
die A-Z Beleid word beskikbaar gestel.  

Op 3-5 Junie 2008 vergader die KZN Sinode wat drasties herstruktureer 
en die Sinodale Bedieningspan (SBS) konstitueer. Een van die eerste take 
van die SBS Gemeentebedieninge na die Sinode was om al die ringe te 
besoek waartydens die A-Z Beleid bekendgestel is en die CD‟s aan elke 
gemeente en predikant uitgedeel is. 

Omdat mentorskap „n nuwe saak in die kerk was, was daar ŉ groot 
behoefte aan opleiding. Drie persone uit KZN (Ben van Dyk, Barry Tolmay 
en Henry Eagleton) woon op 27-29 Oktober 2008 ŉ mentorskapskursus 
wat deur die Hoëveld Sinode aangebied is, te Achterbergh by. Gou word 
besef dat hierdie kursus nie heeltemal in die kol is nie. Saam met Corneil 
du Plessis en Otto Clasen van Hoëveld besluit die drie kursusgangers van 
KZN om ŉ werkgroep te vorm om die kursusmateriaal te verwerk en 
verder aan te bied. So begin ŉ wonderlike vennootskap tussen die twee 
sinodes rondom mentorskap. 

Die Werkgroep vir Mentorskap hou ŉ eerste werksvergadering op 9-11 
Desember 2008 by Pumula op die KZN Suidkus. Hier is hard gewerk en ŉ 
raamwerk vir die kursus gefinaliseer. Hierna het elke lid van die 
werksgroep aan die werk gespring om die kursusmateriaal gereed te maak 
vir die eerste kursus. Idees is per telefoon en e-pos rondgestuur. Gou is 
besef dat ŉ drie-dag-kursus alleen nie van iemand „n mentor maak nie. 
Daarom is besluit op ŉ langer proses wat met ŉ drie-dag-kursus begin. 
Daarna word die kursusgangers in kleiner tutorgroepe onder leiding van 
die werkgroep lede verdeel wat op hulle eie bymekaarkom en saam met 
mekaar ŉ pad loop. Elke kursusganger kry opdrag om ŉ pad met drie 
mentees te loop. Die kursus word afgerond met ŉ twee dag byeenkoms. 

Op 2-3 Julie 2009 kom die Werkgroep weer bymekaar om alles gereed te 
kry vir die kursus. Die eerste kursus in mentorskap word deur die vyf lede 
van die werkgroep aangebied op 18-20 Augustus 2009 by die ATKV-Oord 
Drakensville. 17 Predikante woon die kursus by, 10 uit KZN en 7 uit 
Hoëveld Sinode. Drie tutorgroepe word gevorm, twee in KZN en een in 
Hoëveld. Hierdie groepe kom op hulle eie bymekaar en help mekaar om 
mentorsverhoudings te vestig.  

Op 19 en 20 Maart 2010 word die eerste kursus afgerond by La La Nathi 
naby Harrismith. By die geleentheid word 19 sertifikate (ook aan die vyf 
werkgroeplede) namens die twee sinodes uitgedeel aan die gekwalifi-
seerde mentors. Hierdie persone is nou beskikbaar as amptelike mentors 
vir predikante. Die KZN mentors se name is ook op die webblad 
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gepubliseer. Predikante en hulle mentors kan nou 10 VBO punte per jaar 
verdien met ŉ amptelike mentorsverhouding.  

Een van hierdie eerste kursus se tutorgroepe het spontaan besluit om 
steeds gereeld bymekaar te kom om mekaar te ondersteun. Hierdie 
groeplede is vir mekaar mentors en kom ten minste twee keer per jaar vir 
twee of drie dae bymekaar iewers op „n stil plek. Hierdie saamwees is vir 
elke lid van die groep van onskatbare waarde. 

Die tweede groep het met hulle mentorsopleiding begin op 26-28 
Augustus 2010. „n Nuwe fase is met hierdie kursus betree toe agt lidmate 
uit KZN ook die kursus saam met twee KZN predikante en vier Hoëveld 
predikante bygewoon het. Weereens is drie tutorgroepe gevorm wat ŉ 
mooi pad met mekaar geloop het. Hierdie groep het hulle opleiding voltooi 
op 27 en 28 Mei 2011 toe 8 persone sertifikate ontvang het, nl 5 lidmate, 2 
predikante van Hoëveld en 1 predikant van KZN. 

Een van die hoogtepunte van die mentorsopleiding was toe die VGKSA 
van Suid-Transvaal gevra het dat die opleiding ook vir hulle predikante 
gedoen moet word. Die opleiding het op 7-9 Februarie 2011 te 
Achterbergh begin. Agtien predikante van die VGKSA asook 4 persone 
van die Hoëveld Sinode het die geleentheid bygewoon. In hierdie drie dae 
is hegte bande gesmee en deure vir samewerking met die VGKSA is wyd 
oopgemaak. Tutorgroepe is ook hier gevorm wat mekaar ondersteun 
totdat die kursus voltooi is. Hierdie groep sal hulle opleiding op 17 en 18 
Augustus 2012 saam met die derde groep wat in KZN opgelei is, te 
Drakensville voltooi. 

Die derde groep wat in KZN opgelei is, het hulle opleiding op 26-28 Mei 
2011 begin. Twaalf persone was by hierdie geleentheid teenwoordig, 5 
predikante uit KZN, 2 predikante uit Hoëveld en 5 lidmate uit KZN. Hierdie 
groep is weereens in drie tutorgroepe ingedeel en behoort hulle opleiding 
af te rond op 17 en 18 Augustus. 

Die opleiding van die volgende groep mentors het plaasgevind op 16-18 
Augustus 2012 te Drakensville. 

Mentorskap is ŉ nuwe golf in die kerk en het reeds groot vrugte gedra. 
Daar is tans ten minste 15 predikante in KZN waarvan ons weet 
deurlopend betrokke by mentorsverhoudings. Dit is veral verblydend dat 
jonger predikante in die Sinode baat vind by mentorskappe. 

Die werkgroep bestaan tans uit die volgende persone: Barry Tolmay 
(voorsitter), Ben van Dyk (skriba), Henry Eagleton, Corneil du Plessis en 
Otto Clasen. 

 

8     Die verhaal van Brugbediening 

Brugbediening is ook deel van die A-Z Beleid vir bedieningsvreugde van 
predikante. Die bedoeling van ŉ Brugpredikant is om brûe te bou tussen 
die verlede en die toekoms wanneer ŉ predikant „n gemeente verlaat. Die 
gedagte is dat gemeentes nie te haastig moet wees om ŉ nuwe predikant 
te beroep nie, maar dat daar eers gefasiliteerde gesprekke in die 
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gemeente moet plaasvind. Hierdie gesprekke help kerkrade en gemeentes 
om behoorlik afskeid te neem van die verlede, goed of sleg. Dit help ook 
geweldig baie om die gemeente voor te berei vir ŉ nuwe predikant. 
Terselfdertyd is die Brugpredikant ook beskikbaar om die eredienste in 
stand te hou en krisisse in die gemeente te hanteer. 

In KZN is daar een predikant wat reeds as brugpredikant opgelei is, maar 
hy bedien voltyds ŉ gemeente en is dus nie tans beskikbaar nie. Landwyd 
is daar egter al „n aantal predikante opgelei as brugpredikante. Die SBS 
moedig predikante aan om die opleiding as brugpredikant te doen en is 
selfs bereid om die opleiding te subsidieer. Ons glo in die toekoms sal al 
meer predikante hulle hiervoor bekwaam en beskikbaar word as 
brugpredikante. 

Enkele gemeentes in KZN het reeds ŉ behoefte aan ŉ brugpredikant 
gehad, maar brugpredikante is nog nie algemeen beskikbaar nie. Die 
eerste gemeentes wat ŉ brugpredikant in KZN aangestel het, was Die 
Kruin en Die Parke gemeentes wat in kombinasie van ŉ brugpredikant (Ds 
Anton Doyer) gebruik maak.  

Landwyd is daar mooi stories oor die werk van brugpredikante. 

 

9   Teologiese opleiding:  Kuratoria 
 
9.1    Stellenbosch 
Dit was ŉ voorreg om die NG Kerk in KZN by die Kuratorium en 
Proponentskommissie in Stellenbosch te verteenwoordig. ŉ Mens bly 
bewus van die moeite wat gedoen word om teologiese studente op te lei 
sodat hulle akademies bekwaam en bedieningsgereed is.  

1. Daar is sowat 500 studente aan die Fakulteit, waarvan 70% nagraads 
is. Die diversiteit van die studentekorps toon ook groei. Die grootste 
groei was onder studente in jeugwerk. Benewens goeie akademiese 
prestasie, presteer die studente ook op ander terreine. 

2. Vanjaar is agt NGK studente gelegitimeer. Vyf van die agt kandidate 
is vroulik en verteenwoordig ŉ positiewe toename van dames in die 
predikantekorps. Dit dien vermeld te word dat een van die studente, 
Tarine Rheeder, die dogter van Ds Jamie Rheeder van 
Pietermaritzburg Suid is. Sy het tydens die proponentskommissie rêrig 
beïndruk met haar teologiese volwassenheid en bedieningsgereedheid. 

3. Die legitimasie het saam met die VGK plaasgevind te Stellenbosch 
Moedergemeente. Die erediens is gelei deur Prof Robert Vosloo.  

4. Daar is besluit om studente voortaan te verwys vir psigometriese 
assessering om ‟n aanduiding te kry van hulle algemene 
persoonlikheidsfunksionering en emosionele welstand. Die dienste van 
dr Chrisma Pretorius is bekom. Die eerstejaars het reeds die 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2 (MMPI-2) toets gedoen 
asook ŉ kliniese gesprek met haar. 
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5. Indringende gesprekke rondom herkurrikulering was die afgelope 
paar jaar aan die gang (in oorleg met ander Kuratoria en AKTO). Sake 
wat onder andere ter sprake was, is die regering se nuwe 
kwalifikasieraamwerk en in 2012 tree die nuwe leerplanne in werking.  

6. Opleiding het tot dusver drie komponente bevat, naamlik ŉ formele 
akademiese baan (Fakulteit se verantwoordelikheid), ŉ kerklike baan 
(NGK se verantwoordelikheid) en ŉ diensleerbaan (voorskrif van US). 
Laasgenoemde beteken dat leerinhoude in die praktyk diensbaar moet 
wees. Hierdie jaar is ŉ baie belangrike besluit geneem ten opsigte van 
die kerklike baan. 

 Die kuratorium het besluit op ‟n gesamentlike Seminarium (NGK 
en VGK) vir Bedieningsvorming van teologiese studente te  
Stellenbosch. 

 Alle take met die oog op die uitvoering van die 
bedieningsvorming van studente word aan die Seminarium 
oorgedra. 

 Daar is geen kompetisie of oorvleueling met die akademiese sy 
van die Fakulteit nie. Studente word nie oorlaai nie.  

 Die seminarium funksioneer met ŉ eie beheerraad. 

7. Die Kuratorium neem kennis van die verslag van ATTO aan die 
Algemene Sinode, sowel as die besluite van die Algemene Sinode oor 
die teologiese opleiding, die algemene kuratorium en die 
streekskuratorium. ‟n Brief word aan die streeksinodes geskryf om 
hulle te versoek om hulle sinodale verteenwoordiging by die 
Kuratorium te Stellenbosch voort te sit. Die verteenwoordigers het tot 
dusver ŉ baie konstruktiewe rol gespeel. 

8. Die beweging na groter samewerking tussen die NGK en VGK 
Kuratoria is steeds op dreef. Die Kuratoria vergader jaarliks saam om 
die Dekaansverslag en ander gemeenskaplike sake te bespreek.  

(Heinrich Theunissen)    

 
9.2 Pretoria 
    

9.2.1   Die begin van die verhaal van teologiese opleiding by UP gaan 
terug  vanaf 1938 en is per ooreenkoms tussen die Kerk en die Universiteit 
gereël.  Dit was ook die situasie sedert 2000 toe dit „n veel-kerklike 
fakulteit geword het. Die ander kerklike vennote is die Nederduitch 
Hervormde Kerk van Afrika, die Uniting Presbyterian Church of Southern 
Africa (UPCSA) en die VGKSA. Die VGKSA het in 2011 ook „n kerklike 
vennoot geword.  Hulle is tans in die proses om iemand as dosent aan te 
stel kragtens die Ooreenkoms met UP. 

Op 8 Julie 2009 is „n nuwe, opgedateerde ooreenkoms met die Universiteit 
van Pretoria gesluit. As „n belangrike vennoot aan die Fakulteit Teologie 
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dra die vier noordelike sinodes 30% by tot die pakkette van tien dosente 
van die NG Kerk. Hierdie nuwe ooreenkoms het geen sperdatum nie maar 
is slegs onderworpe aan „n drie-jaar opseggingsperiode deur een van die 
partye. Die kuratorium is baie dankbaar vir die ruimte wat die Universiteit 
van Pretoria aan die kerk bied om onder hierdie gunstige voorwaardes die 
teologiese opleiding van sy predikante aan UP te kan voortsit. 

 
9.2.2 Getalle 
Daar studeer vanjaar 182 studente van die NG Kerk aan die Teologiese 
Fakulteit waarvan 26 eerstejaars, 39 tweedejaars, 38 derdejaars, 25 
vierdejaars; 31 vyfdejaars en 23 sesdejaars is.  

Dit is 'n verblydende kenmerk dat tussen vyf-en-twintig tot dertig persent 
van die studente van die NG Kerk dames is. Heelwat studente wat 
aanmeld, waarvan „n groot aantal ook skoolleiers was, kwalifiseer om 
enige rigting op universiteit te kan studeer. 

Die afgelope paar jaar is die volgende aantal persone gelegitimeer (die 
getal tussen hakkies is persone wat Colloquium Doctum afgelê het): 2007: 
21 (6); 2008: 23 (8); 2009: 29 (4); 2010: 25 (8); 2011: 25 (3). 

 

9.2.3  Kommerwekkende tendens 

Volgens alle navorsing en gegewens van beide Kerkspieël en die kerklike 
pensioen-fondse sou daar vanaf 2008 „n bepaalde tekort aan opgeleide 
predikante wees.  Die afgelope paar jaar is studente dus ook redelik vinnig 
geabsorbeer binne die Kerk. 

Met die mooi getal van 25 wat verlede jaar afgestudeer het, is dit egter nie 
die geval nie.  Slegs „n paar studente het beroepe ontvang. 

Verskeie faktore kan hiervoor verantwoordelik wees: die algemene 
finansiële toedrag van sake wêreldwyd en ook dus in die kerk, gemeentes 
wat poste wat vakant raak nie weer vul nie en dan natuurlik gemeentes 
wat slegs gelegitimeerdes met gemeentelike ondervinding wil beroep. 

Die feit is egter dat elke gemeente, ring en sinode ernstig aandag moet 
gee aan maniere om werksgeleenthede te skep. 

Die Kerk het „n verantwoordelikheid ten opsigte van hierdie geroepe en 
goed opgeleide proponente. 

 

9.2.4   Dosente 
Die volgende tien dosente  van die NG Kerk is tans betrokke by die 
teologiese opleiding: prof JC (Julian) Müller (vise-dekaan en van die 
Departement Praktiese Teologie); prof DJ (Dirk) Human en dr EE (Sias) 
Meyer (Ou Testamentiese Wetenskap); prof GJ (Gert) Steyn en prof J 
(Kobus) Kok (Nuwe Testamentiese Wetenskap); prof DP (Danie) 
Veldsman en dr W (Willem) Fourie (Departement Dogmatiek en Christelike 
Etiek); prof CJ (Cas) Wepener (Departement Praktiese Teologie); prof 
CJP (Nelus) Niemandt (Departement Godsdiens en  Sendingwetenskap) 
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en dr JM (Johan) van der Merwe (Departement Kerkreg en 
Kerkgeskiedenis). Hierbenewens is die twee dosente wat deur UP 
aangestel is, prof A (Alphonso) Groenewald (Ou Testament) en dr J 
(Johann) Meylahn (Praktiese Teologie) ook gelegitimeerdes van die NG 
Kerk.  „n Vakature ontstaan by Praktiese Teologie wanneer prof Müller aan 
die einde van Augustus emeriteer.  Die proses met die oog op die vulling 
van die pos, is tans aan die gang. 

Dr Gerda de Villiers is medeverantwoordelik vir die webblad 
www.teo.co.za terwyl prof Dirk Human die redakteurskap van die 
wetenskaplike tydskrif Verbum et Ecclesia hanteer waarby die kerk ten 
nouste by gemoeid is. 

 

9.2.5 Excelsus 

Die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling (SBO) gee veral aandag aan die 
aanvullende kerkeie opleiding van ons studente en die Voortgesette 
Bedieningsontwikkeling van predikante en lidmate. 

Die afgelope paar jaar is baie moeite gedoen met die kerkeie komponent 
van die teologiese opleiding.  Vir 3 jaar was dr Lourens Bosman hiermee 
gemoeid op ŉ deeltydse basis. 

Die verantwoordelikhede ten opsigte van voortgesette bedieningsontwik-
keling is vir „n paar jaar deur prof Malan Nel behartig.  (Hy het ook met die 
Lentekonferensie begin.)  Ook hier was die afgelope drie jaar die 
deeltydse dienste van dr Ferdie Clasen ingekoop. 

Dit is daarom met groot dankbaarheid dat die twee fasette van Excelsus 
(kerkeie opleiding en voortgesette bedieningsontwikkeling) sedert 1 
Februarie 2012 op „n voltydse basis hanteer kan word deur dr André 
Bartlett.  Daar word met groot verwagting uitgesien na die uitbouing van 
hierdie werk. 

Met groot dankbaarheid  kan ek getuig dat dit my ervaring is dat die 
Teologiese Fakulteit by Tukkies in Christus saam oppad is met die ander 
vennote op ons reis. 

(FJ Klopper) 

 
9.3      Bloemfontein 
In die resestyd het die opleiding van teologiese studente in Bloemfontein 
voortgegaan en selfs gegroei.  Die opleiding van ons kerk se predikante 
bly ŉ uitdaging wat op verskillende vlakke aangespreek moet word. 

Die eerste uitdaging is die feit dat die fakulteite waar die NGK tradisioneel 
haar predikante laat oplei het, al meer ekumenies geword het.  Dit is dus 
nie meer slegs kerk-eie onderrig wat gegee word nie en die gereformeerde 
teologie wat ons in die NG Kerk so diep waardeer, kan plek-plek in 
gedrang kom.   By die UV word egter nog getrou gebly by die 
kernwaarhede van die gereformeerde teologie, nl alleen in die Skrif 
(Bybel) kry ons die ware evangelie, alleen Jesus Christus kan ons red van 

http://www.teo.co.za/
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die ewige dood, alleen deur in Hom te glo, word ons gered, deur genade 
alleen!  Die Teologiese Fakulteit het „n doelbewuste keuse gemaak vir 
hierdie gereformeerde teologie. 

ŉ Ander uitdaging is die kostes vir die opleiding van predikante.  Tersiêre 
opleiding in Suid-Afrika raak al duurder en onbekostigbaar.   Dit skep by 
studente wat geroepe voel om predikant te word, en gemeentes wat hulle 
dikwels ook finansieel ondersteun, ŉ groot uitdaging om vir 5 jaar 
finansieel te oorleef, saam met die universiteitskostes.   Daar het ŉ 
denkrigting ontstaan wat vra of predikante nie eerder vir ŉ korter tyd en 
aan ŉ kerk-eie seminarium, goedkoper, opgelei moet word nie.  Die 
studente sal egter geweldig baie verloor indien hulle nie aan die 
akademiese en wetenskaplike omgewing van ŉ oop universiteit blootgestel 
word nie.  Een negatiewe gevolg kan byvoorbeeld wees dat die NG Kerk 
se predikante ook wetenskap en geloof teenoor mekaar sal stel, soos baie 
gelowiges wat nie verstaan dat geloof, teologie en wetenskap eintlik nie 
teenoor mekaar staan nie, maar mekaar aanvul. 

Standaarde bly ook ŉ uitdaging.  In die ekumeniese wêreld word die NGK 
se predikante telkens hoog aangeslaan vanweë hul goeie opleiding.  Dit is 
waarom die NGK ook in die na-apartheid-SA ŉ al groter leidende rol in die 
breë kerklike gemeenskap in SA inneem.  Ons predikante het voorts die 
vermoë om die sg. post-moderne lidmate van die 21ste eeu geestelik en 
pastoraal te begelei. 

By die UV studeer daar tans ŉ gemiddeld van 10 studente per jaar af wat 
hulself beroepbaar stel in die NGK.   Hierdie (NGK) studente word in terme 
van die A-Z handleiding vir predikante van hul eerste jaar af pastoraal 
begelei.  

Ten slotte kan die NGK in KZN egter gerus en tevrede wees met die 
opleiding van predikante aan die Universiteit van die Vrystaat.  Hierdie 
opleiding voldoen aan al die vereistes om toegeruste, hardwerkende en 
lojale predikante te lewer. 

(Botha van Aarde) 

 
10    Algemene Bevoegdheidsraad 
„n Baie belangrike verwikkeling wat al die predikante raak, is die 
totstandkoming van die Algemene Bevoegdheidsraad. Alle leraars / 
proponente / emeriti moet voortaan by hierdie Raad registreer ten einde 
bedieningsbevoegdheid te behou. In ePousduif 20 van 11 Junie 2012 is 
„n volledige inligtingstuk oor hierdie belangrike saak.  
 
In ŉ neutedop sou die Taakspan se missiestelling help om te verduidelik 
waaroor dit alles gaan:  
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Die ABR as Taakspan van die Algemene Sinode begelei, adviseer, 
versorg en administreer predikante en kerklike strukture/verband ten 
opsigte van die toekenning en instandhouding van bevoegdheid ten 
einde die optimale welwese van die predikantekorps te verseker.  

(Vgl Reglement 8  “Reglement vir die algemene bevoegdheidsraad”) 

 
 

11     Laastens 
 

Die bedienaars van die Woord kan saam met alle gelowiges die volgende 
uitroep:  
 
“Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat 
ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral 
soos ŉ aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God 
gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié 
wat verlore gaan”. (2 Kor 2:14 ev) 
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LANSEERPLATVORM  3  

Ons bestemming: Die wêreld  

 

1     Missionale gemeentes 

Ons reis nie meer soos in die verlede nie. Die reismetodiek moet aanpas 
by nuwe omstandighede. 

In 2011 is ŉ nuwe werkgroep van die SBS, te wete: die Werkgroep vir 
Missionale Gemeentes, in die lewe geroep. Hierdie werkgroep het ten doel 
om ŉ netwerk van missionale gemeentes in KwaZulu-Natal te vestig waar 
saam geluister word na God se spesifieke roeping vir ons as kerk in ŉ tyd 
soos hierdie, en tegelykertyd by mekaar leer oor wat dit beteken om 
missionaal gerig te wees. Dis ŉ netwerk van gemeentes wat oor grense na 
mekaar uitreik en verhale van hoop met mekaar deel. ŉ Missionale 
gemeente is ŉ gestuurde gemeente wat werk daar waar God werk. Elke 
gemeente is dus ŉ gemeente wat deelneem aan God se sending en is nie 
maar net ŉ gemeente met ŉ paar sendingprojekte nie.   

Die netwerk het reeds drie byeenkomste gehad waar daar elke keer ŉ 
inleier was wat navorsing oor ŉ bepaalde onderwerp van missionale 
belang gedoen het. By die gespreksgeleenthede  word  besin  oor hoe 
gemeentes elk binne haar eie konteks ŉ gestuurde gemeente kan wees. 
Die drieledige fokus is op God, op geloofsgemeenskap onderling en op ŉ 
wêreld wat God nie ken nie.  Die netwerk vir missionale gemeentes in KZN 
lê ook baie klem op die hele beginsel van geloofsonderskeiding en 
teologiese refleksie deur te vra na wat God se wil is vir die kerk in KZN. 
Die droom is dat ŉ God gesentreerde Bybelse roeping van gestuurdheid 
sal groei in ons Sinodale gebied hier in KZN.  

Met die byeenkomste van die netwerk help gemeentes mekaar om te 
onderskei of dit waarmee elkeen besig is op God en Sy sending gerig is. 
Dit gaan dus in die eerste plek nie noodwendig oor getallegroei nie. 
Gemeentes in die netwerk kan behalwe deur by mekaar te leer, ook saam 
luister na wat die drie enige God deur Sy Gees mee besig is binne die 
konteks van KZN. Deur navorsing, ŉ proses van geloofsonderskeiding en 
die uitruil van kennis en vaardighede word die saak sowel as die 
uitbreiding van God se koninkryk bevorder. Die droom is dat al die 
gemeentes uiteindelik deel sal word van die proses en die gesamentlike 
reis. Ons is saam op weg, ons is een familie in Christus, ons het mekaar 
nodig  en vat hande om so die belange van God se koninkryk te bevorder.  
Ons is daar ter wille van ander, ter wille van God se sending.  

Op 1 en 2 Augustus is te Meerensee (Richardsbaai) ŉ werkswinkel in 
samewerking met Prof Nelus Niemandt gehou met die tema: “Hoe lyk ŉ 
missionale gemeente?” Inligting oor hierdie werksessie is beskikbaar.  

Dr Mike Heaney 

Voorsitter: Netwerk vir missionale gemeentes 
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2     Maak ons ŉ verskil? 

Wanneer die Kerk oor haar bediening nadink, vra ons dikwels “watter 
verskil sou dit in ons Provinsie gemaak het as ons nie hier was nie?”   As 
ons daaraan dink dat die Afrikaanse gemeenskap in KZN minder as 2% 
van die bevolking uitmaak, en die NGK op haar beurt maar ŉ klein deeltjie 
van daardie 2% bereik, sou ons kon vra hoeveel mense sou agterkom as 
die NGK vandag ophou bestaan? 

Jesus Christus het die beste antwoord op hierdie vraag as Hy in Mat.5:13 
en 14 die kerk, óns, met twee beelde beskryf: “Julle is die sout vir die 
aarde” en “Julle is die lig vir die wêreld”. Om die verhaal van die NGK in 
KZN se gemeenskapsbetrokkenheid die afgelope 4 jaar te vertel, moet 
ons beide hierdie beelde gebruik.   Die beelde help ons ook om die 
enigsins sinnelose vraagstelling hierbo te beantwoord, want Jesus leer 
ons hiermee ŉ paar dinge oor gemeenskapsbediening en –betrokkenheid. 

Ons, sy Kerk, moet ŉ sigbare bediening (lig) en ŉ onsigbare bediening 
(sout) hê.  

Dit is nie moontlik om hierdie bediening/betrokkenheid akkuraat te meet 
nie.  Hoe meet jy nou die verskil wat sout of lig maak? 

Wanneer die kerk (ook die NGK?) verdwyn gaan die smaak uit die 
samelewing verdwyn en gaan die lig uit KZN wegraak! 

Sout maak ŉ radikale smaakverskil, al is dit soms min, en lig verdryf altyd 
die duisternis, al is die lig klein (selfs ver minder as 2% van die bevolking). 

Die verhaal van die NGK in KZN se gemeenskapsbediening het dus twee 
kante, ŉ sigbare en onsigbare kant. Oor die onsigbare kant, die soutkant, 
kan ons baie vertel, maar dit is stories van gemeentes en lidmate wat, 
sonder dat die een hand weet wat die ander doen, en smaakverskil in die 
samelewing bring.  Dit is die verhale van gelowiges wat ŉ geldjie in die 
bedelaar by die robot se hand stop en van mense wat nie ŉ huishulp laat 
gaan nie, al kan hulle haar nie meer bekostig nie, want sy en haar gesin 
moet ook leef!  Dit is die verhale van vrouens wat sop kook en mense kos 
gee sonder om te tel hoeveel.  Dit is die verhale van gelowiges wat ŉ 
ander soort smaak by die werkplek indra, omdat hulle nie laat kom of 
vroeg loop of op ŉ bedenklike manier geld maak nie.  Dit is die verhale van 
lidmate wat inderdaad deur hul lewens ŉ 5de Evangelie is.  In die Bybel is 
daar 4 evangelies, maar baie mense in KZN lees nooit die Bybel nie.  Al 
wat hulle dus van die blye boodskap van Jesus weet, is dit wat hulle in ons 
lewens sien.  Dit is die verhale van mense wat smaak gee aan ŉ lewe wat 
andersins smaakloos sou wees. 

Die probleem van hierdie onsigbare soutkant van die kerk se 
gemeenskapsbediening is dat ons dit nie kan meet nie, en daarom nie kan 
weet nie.  Natuurlik is dit nie regtig ŉ probleem nie, want al wil ons graag 
weet, hoef ons nie en behoort ons nie te meet nie.  Sout werk onsigbaar, 
spontaan en deurtrek al die kos. 
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Die res van hierdie vertelling gaan dus slegs oor die sigbare kant, die 
ligkant, van ons gemeenskapsbediening.  Dit gaan hier inderdaad oor die 
dinge wat ons kan sien en meet en daarom kan weet.  Aan die sigbare 
kant was die gemeentes in KZN, kollektief in sinodale verband, by twee 
groot verhale betrokke.   Eintlik is dit ou-ou stories, maar met nuwe 
uitkomste en groot impak. 

Dit is dus duidelik dat die KZN Gemeenskapsbediening wil uitdrukking gee 
aan die roeping van die Here vir Sy Kerk (Liggaam) om na die wêreld en 
sy nood  op pad te wees om hoop en hulp te bedien. 

Dr Botha van Aarde het ons op hierdie reis baie gehelp om ons 
roeping in dié verband beter te verstaan.  Ons gebed is dat die Here 
hom in sy nuwe werkkring net so sal gebruik. 

 

3 KZN OUTREACH as lanseerplatform van die NG Kerk in 
KZN se beweging na „n wêreld met behoefte aan die 
Evangelie van Jesus Christus  (WOORDbediening) 

Die gesamentlike vennootskap (KZN Outreach) met die ander kerke in die 
Familie van NG Kerke is ŉ storie van eenheid en samewerking en 
ondersteuning, ten spyte van die sukkel-stories oor eenwording wat soms 
vertel word.  Lank gelede het die drie familiekerke in KZN (NGK, RCA & 
VGKSA) besluit om saam na die gemeenskap uit te reik en saam oor die 
groot dade van God te getuig.  Trouens, ons het besef nie een van die drie 
kerke sal dit alleen kan doen nie.  Daarvoor is die agtergrond van die 
gemeenskappe in KZN net te verskillend.  Die drie grootste 
gemeenskappe in KZN kom oorspronklik uit drie kontinente, Zulu‟s uit 
Afrika, Europeërs uit Europa, en Indiërs uit Asië.  En ons weet, selfs na 
baie jare se saamleef in die mooiste Provinsie, ken ons mekaar eintlik glad 
nie en verstaan ons mekaar nog minder.   

Tog besef ons, die Here het, op ŉ vreemde manier, binne dieselfde NGK 
familie, ŉ kerk in elk van die bogenoemde drie groot gemeenskappe in 
KZN laat groei.  As familie kan ons dus nou makliker uitreik omdat ons 
familielede in al drie gemeenskappe het, wat kultuur en taal en gewoontes 
verstaan.   

 

Oor KZN Outreach vertel dr Mike Heaney:  

1 Identiteit (Wie is ons?)  

KZN Outreach is ŉ gesamentlike projek van die Familie van NG kerke in 
KZN. Die funksie van KZN Outreach is om nuut te dink oor die bediening 
in KZN, veral in die lig van nuwe uitdagings en geleenthede binne die 
provinsie. In die nadenke oor die bediening sal die fokus steeds wees op 
die opleiding van lidmate en leierskap en die implementering van die 
Apostoliese bedieningsmodel. Die fokusareas van gesamentlike 
missionale uitreike; die subsidiëring van arm gemeentes in die familie van 
NG kerke; die bemarking van die bedieningsnood in Zululand, sowel as 
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die bevordering van plaaslike vennootskappe, vorm deel van KZN 
Outreach se agenda.  

2 Wat is ons visie?  

As familie van NG kerke streef ons daarna om die konsep van missionale 
gemeentes in KZN te kommunikeer en te bevorder. Die aanmoediging van 
verhoudings op plaaslike vlak binne vennootskapsverband, met ŉ 
holistiese benadering tot die bediening, geniet hoë prioriteit.  

3 Funksionering. (Hoe doen ons dit?)  Die insameling en verwerking 
van inligting is van deurslaggewende belang in die proses van nadenke en 
voortdurende herbesinning oor die bediening in KZN. KZN Outreach sal op 
gereelde basis inligting inwin en verwerk  oor die bediening op 
voetsoolvlak. Tydens die byeenkomste van KZN Outreach sal strategieë 
geformuleer word om die uitdagings van die bediening in die provinsie aan 
te spreek.  Die ideaal is ŉ gereelde nuusbrief wat via die kantoor van die 
NG Kerk in Natal versprei sal word om die bedieningsnood onder die 
aandag van gemeentes te bring.  

 

Die KZN Outreach is die struktuur waar ons gesamentlik ons soutwees en 
ligwees bedink en beplan en waar ons mekaar aanmoedig en vennoot-
skappe sluit.  Om gemeentes in die verskillende gemeenskappe te 
ondersteun en in stand te hou dra die NGK se gemeentes tans ongeveer 
R1,1 miljoen per jaar by.   Dit help om sout en lig te wees in die grootste 
taalgemeenskap in die land (Zulusprekendes) en die grootste 
gemeenskap in die wêreld van Indiërs wat buite Indië woon. En om te 
bepaal hoeveel mense op die manier bereik word is net nie moontlik nie, 
want hoe meet jy die smaak van sout en die lig van „n kers wat ŉ donker 
kamer lig maak? 

Sedert die vorige sinodesitting het KZN Outreach ook besluit om jaarliks ŉ 
gesamentlike konferensie te hou waar gemeentes van al drie kerke in KZN 
mekaar ondersteun en bemoedig.   Verlede jaar het prof Dons Kritzinger 
vir ons meer geleer oor verhoudings tussen gemeentes uit die drie 
verskillende gemeenskappe.  ŉ Vennootskap bly die beste verhouding 
tussen twee of meer gemeentes wat in ŉ bepaalde gebied moet werk.   
Hierdie jaar (2012) het dr Gideon van der Watt saam met ons kom nadink 
oor rentmeesterskap.  Dit is ŉ konsep wat veel wyer as finansies moet 
gaan en sluit ons hele lewe in.  Want sien, die aarde en alles wat daarop 
is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here! (Ps.24:1)   
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LANSEERPLATVORM 4 

Ons hou stil by hulle wat nood het. 

 

 Ons skep gemeenskappe van uitnemendheid deur 
hoop te bring  vir mense in nood. 

 We create communities of excellence by bringing 
hope to people in need. 

 

 

1 Die KZN CMD as lanseerplatform van die NG Kerk in KZN se 
beweging na „n wêreld vol van broodgebrek 
(BROODbediening) 

Die ander storie van lig is die verhaal van die KZN CMD, die KwaZulu 
Natalse Christelike Maatskaplike Dienste.  In hierdie professionele 
diensarm van die gemeentes, versorg ons mekaar op die regte en 
professionele manier, maar bring ons veral ook hulp en hoop aan ander.  
Die werkers van die KZN CMD sien hulleself as draers van hoop wat 
graag gemeenskappe van uitnemendheid wil bou.  Op hierdie terrein is die 
samewerking tussen die drie familiekerke ook baie goed.  Die VGKSA het, 
soos die KZN CMD is, ook ŉ welsynsorganisasie, Usizo, en die RCA 
skakel op alle vlakke volledig in by die dienste wat die kerk op hierdie 
manier aan die gemeenskappe lewer.   

Bylae 4: Doelstellings van KZN CMD   

Bylae 5:  Organogram 

KZN CMD lewer maatskaplike dienste aan ongeveer 36 000 mense.  (Die 
NGK se lidmaattal in KZN is heelwat minder.)   Vir hierdie versorgings-, 
ondersteunings-, en beskermingsdienste het die KZN CMD ŉ omset van 
net minder as R30 miljoen.  Om ŉ kind in ŉ kinderhuis of ŉ bejaarde in 
Tuinsig te versorg kos natuurlik baie meer as om vir ŉ groep skoolkinders 
die gevare van MIV/VIGS te leer.  As ons egter ŉ gewone deelsom maak, 
beteken dit dat die gemeentes in KZN teen plus-minus R800 per kliënt per 
jaar, ŉ hand op die skouer van 36 000 mense in nood plaas.  So bedien 
ons en is die NGK ŉ draer van die Hoop na die wêreld.   

Die behoorlike bestuur, aanwending en toerusting van ŉ trotse 
personeelkorps van meer as 225 lede word gerig deur ŉ effektiewe 
personeelbeleid.  Daar word nougeset beweeg binne die vereistes van die 
betrokke arbeidswetgewing.   Die lae vlak van personeelwisseling binne 
die CMD is ŉ aanduiding  van die werkstevredenheid en stabiliteit wat die 
personeelkorps in die CMD beleef ten spyte van die feit dat die CMD se 
salarisse nie kan kers vashou met die meeste ander welsynsorganisasies 
nie.   

Die uitdaging om effektiewe en professionele dienste te lewer aan 36,000 
kliënte en die sowat 225 personeellede het ŉ lang gekoesterde droom om 
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ŉ opleidingsarm binne die organisasie te vestig, bespoedig.   In 
samewerking met die Vrystaatse Kerk is NEGEMADI gestig met die droom 
om eie personeel te bemagtig en toe te rus.   Intussen is NEGEMADI 
volledig by die HWSETA as FET (VOO- Verdere Onderwys en Opleiding) 
diensverskaffer geregistreer en is tans besig om 108 studente as 
Maatskaplike Hulpwerkers en ook 13 Gesondheidswerkers op te lei.    Die 
doelwit is nie alleen om die Maatskaplike Werk professie te bevorder nie, 
maar ook om fondse te bekom vir die werksaamhede van KZN CMD. 

In ons reis na ŉ wêreld is die STAAT ook ons reisgenoot.  Hulle gee 
meer as 95% van die geld waarmee die diens aan mense in nood gelewer 
moet word.   Ons is trots om te verklaar dat daar ŉ goeie verstandhouding 
en verhoudinge tussen die Kerk en die Staat in KZN gevestig is.   Ons het 
die ruimte om as Nie Regerings Organisasie  (Engels:NGO)   
maatskaplikewerk dienste aan mense te bied vanuit  ons Bybels- 
Christelike oortuigings.   Die  suksesvolle vennootskap met die staat in 
Maatskaplike dienslewering is tot hier toe in stand gehou  deur volgehoue  
persoonlike kontak en professionele dienslewering deur ons amptenary en 
werkers.    Die Kerk lewer „n onmisbare diens aan die samelewing en kan 
nie die geleentheid wat die staat se befondsing ons bied, om met die 
Evangelie van Jesus Christus in ons gemeenskappe in te beweeg, 
prysgee nie.   Ons roeping om die  hele mens met die hele evangelie te 
bedien, word vir ons gebied deur die staat se fondse. 

Ons ander reisgenoot is USIZO, die Welsynsorganisasie van die 
VGKSA.  In ons samewerkings met mekaar maak ons volledig van mekaar 
se personeel gebruik en lewer ons oor en weer dienste aan ons inrigtings.   
Die presiese vlak van verbintenis tussen KZN CMD en USIZO sal in die 
toekoms uitgeklaar moet word.    KZN CMD sal volhou om  werkbare 
maniere  te vind vir samewerking en so ook die gesprek oor eenwording 
bevorder deur die praktiese samewerking van Kerke se welsyns-
organisasies met mekaar. 

Dit weet ons, want dit meet ons.  Maar weereens kan die smaakverskil en 
ligverskil van sout en lig nooit regtig gemeet word nie.   

Die verhaal van KZN CMD het tot hier vertel van die dinkwerk, 
strukturering en die vere regskud om ŉ organisasie te vestig wat hoop en 
hulp aan ander kan bring. 

Maar die verhaal moet verder vertel  van die plekke waar ons ons voete 
gaan neersit het om deur ons programme en dienste ons hand op die 
skouers van mense te kon kry. Wat deur gemeentes en kinders van die 
Here vir noodlydendes en gemeenskappe gedoen word hoef ons hier niks 
meer te doen as om die Here te dank nie.  Tog moet ons op ŉ beskeie 
manier vertel van dit wat as bedieninge of programme  deur KZN CMD 
gedoen word: 

 

 Ontwikkelingsprogramme: Skoolverlaterskampe   (Sien Bylae 3 
vir verslag); Family Preservation Programmes;  Wings to be a 
Father. 
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 Omvattende dienste word gelewer in die volgende 
Kinderhuise:   Greytown; Môrester met fasiliteite in Ladysmith, 
Môrester Newcastle, Huis Meah – babahuis in Newcastle;  Malvern;   
Koningsdal  (VGKSA); Thokomala Cluster Foster Care. 

 Bejaardesorgdienste  deur Tuinsig Sentrum vir Bejaardes 

 Zisize:    Sentrum vir Gestremdes (VGKSA) 

 Die volgende CMD kantore dwarsoor KZN lewer die volgende 
spektrum van dienste: Pongola, Vryheid, Empangeni, Melmoth, 
Nondweni, Utrecht, Newcastle, Dundee, Kranskop. Ladysmith, 
Pomeroy, Durban, Pietermaritzburg, Kokstad, Port Shepstone, - 
Statutêre dienste, voorkomingsdienste, krisisingryping, 
huweliksberaad, materiële hulpverlening, traumaberading, 
lewensvaardighede, afhanklikheidsprobleme asook hofondersoeke, 
opnames, nasorg. 

 Aannemings:    Fasilitering en Beleid; Felicity Williams tree op as 
supervisor vir Robyn Shepstone („n privaat maatskaplike werker) 
t.o.v. van al die aannemings waarmee sy gemoeid is. Felicity , Mnr 
Pierre Marais en Lizette van Niekerk vorm „n aannemingspaneel 
waar alle aannemingsondersoeke bespreek word. 

 Gemeenskapsprogramme:   Foundations for Farming – 18 
persone is opgelei in 2012 met die oog hoofsaaklik op armoede-
verligting. 

 Kinderhofaksies:  word vervat in statutêre werk as deel van 
dienste wat kantore lewer. 

 Ander statutêre werk: word vervat in statutêre werk as deel van 
dienste wat kantore lewer. 

 Vigsprogramme: word op alle terreine van dienslewering 
aangespreek. 

Opmerking:  Die feit dat die staat die KZN CMD spesifiek  genader het 
om sekere programme  aan te bied en dit te finansier onderstreep die 
siening van die staat t.o.v. die gehalte  en professionaliteit van dienste 
gelewer deur KZN CMD. 

In elke huishouding, Kerk en organisasie se verhaal kan niemand bekostig 
om die saak van finansies  buite rekening te laat nie.   In die huidige 
finansiële klimaat gaan dit al moeiliker om die werk aan die gang te hou.  
Dominees in die RCA en VGKSA kry al swaarder en ly letterlik 
broodsgebrek.  Matrikulante kan nie meer bekostig om vir ŉ week ŉ 
skolliekamp by te woon nie, want hul ouers moet spaar vir ander uitgawes 
van die jaar.  Kinderhuise het ŉ tekort van R1000 per kind per maand.  
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Maatskaplike werkers verdien karige salarisse.  En so sou ons kon voort 
gaan.   

Om die saak nog verder te bemoeilik het die fonteintjie van geld uit die 
Nasionale Lotery ook intussen opgehou om te voorsien.   KZN CMD het 
ongeveer R5 miljoen per jaar vir die afgelope drie jaar van die Lotto 
ontvang.  Die opdroog van daardie fonteintjie het die hele organisasie met 
al sy diensvertakkinge erg geraak.  Dit skep by personeel en besture groot 
spanning en onsekerheid maar in talle gevalle word pragtige verhale van 
kreatiwiteit en besparing geskryf.   Besture en beheerrade doen alles in 
hulle vermoë om werksekuriteit vir hulle personeel te skep.   Almal verdien 
dat die Kerk in KZN hiervan sal kennis neem en daarvoor voorbidding sal 
doen. 

Skrywers van stories oefen beheer uit oor die storie wat hulle aan‟t skryf is  
en bou sekere wendinge en intriges in die verhaal in.  Maar in die storie-
gebeure van die KZN CMD het die vertrek van  die  bekwame Dr Botha 
van Aarde (Direkteur KZN CMD) „n wending veroorsaak wat veroorsaak 
dat die oorblywende rolspelers op die stel verplig word om die verhaal 
verder te improviseer.    Die KZN CMD se Uitvoerende Komitee het 
geoordeel dat daar (vir ten minste vir ŉ interim tyd) sonder die dienste van 
ŉ Direkteur klaargekom kan word.   Om egter die funksies wat in die 
Direkteur se pos setel aan te spreek is die funksies verdeel en aan 
bekwame persone in die Organisasie toevertrou.     In die interim tyd sal 
lede aan wie funksies toegeken is saam groepeer as ŉ Bestuurspan wat 
voorlopig maandeliks vergader om die voormalige Direkteur se funksies te 
diens en die verhaal van KZN CMD verder te skryf.     

Bylae 6:  Voorgestelde verdeling van direkteursfunksies vir die 
interim periode.  

In die verdere vormgewing aan die verhaal van KZN CMD sal die  
verantwoordelike persone op die stel die volgende sake moet inskryf: 

 

 Die verhouding tussen die Kerk en KZN CMD sodat ons nie van 

mekaar af wegdryf   en iemand bedreig voel nie. 

 Maatskaplike Werk as ŉ professie.   In KZN is daar ŉ geweldige 

tekort aan   Afrikaanssprekende Maatskaplike werkers wat 

dienslewering wat taal- en kultuur-oriëntering in ag neem, kortwiek. 

 Bemarking van die KZN CMD en sy dienste.   Wat word bemark:   

Die Organisasie  of die dienskarakter van die NG Kerk in KZN deur 

Christelike Maatskaplike Werk? 

 Vormgewing aan die Samewerking met USIZO. 

 Inskakeling en benutting van vrywilligers – onontginde bron?   

 

Die KZN CMD se volgehoue aanslag  in ons dienslewering is om na die 
mens in sy geheel in sy konteks te kyk. Die Christelike Kerk groei na 
bewering die vinnigste in Afrika.  Ondersoeke bevestig volgens dr Willie 
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van der Merwe dat dit te danke is aan die holistiese benadering van die 
Christelike Kerke t.o.v. mense. 

Die aanvanklike vraag watter verskil dit sal maak as die NGK vandag uit 
KZN verdwyn is ŉ sinnelose vraag, want jy sal nooit die sout- en ligwees 
van die kerk kan meet nie.  Gemeenskapsbediening wat uitmond in 
praktiese dienslewering is die DNA van die Kerk van Jesus Christus.  Ons 
sal daarom ook nie kan vra wat sal gebeur as ons hierdie werk los nie, 
want dan hou ons op om kerk te wees en raak ons ŉ klub vir 
belangstellende lede.  Miskien moet ons eerder vra hoe ons met hierdie 
uitreikbediening voortgaan waar onsself swaarkry en ŉ finansiële 
oorlewingstryd voer? 

Kom ons hou aan met die werk!  Laat ons doen wat ons kan met wat ons 
het!  En laat ons nie die finansiële ondersteuning van die staat en ander 
donateurs gering ag nie.  

Kom ons ontwikkel ŉ balans tussen gemeentebediening en 
gemeenskapsbediening.  Kan ŉ gemeente (kerk) bedien as sy nie die 
gemeenskap bedien nie?  Kan ŉ gemeente (kerk) bestaan as sy nie in 
en ter wille van ŉ gemeenskap bestaan nie?  Kortom, kan ons kerk 
wees sonder om sout en lig te wees?   

 

2    „N LAASTE WOORD 

KZN sal hierdie minder-as-2%-kerkie beslis mis as sy nie meer daar is nie, 
want ons glo dat die Here ons hier geplant het met die doel om Sy Naam 
te verheerlik. Hoe ons ook al daarna kyk: van binne die gemeente of na 
buite in die gemeenskap waar ons leef, die Here roep ons in hierdie 
mooi provinsie: 

Mat 5:13ev  Julle is die sout vir die aarde.  Maar as sout 
verslaan het, hoe  kry ŉ mens dit weer sout?  Dit is niks meer werd 
nie.  Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.   

Julle is die lig vir die wêreld.  ‟n Stad wat op ŉ berg lê kan nie 
weggesteek word nie; ook steek ŉ mens nie ŉ lamp op en sit dit 
onder ŉ emmer nie maar op ŉ lampstaander, en dit gee lig vir almal 
in die huis.  Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle 
goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.   

 

Die verhaal gaan voort … 

ons is in Christus saam op pad! 
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Skoolverlaterskampe – Bylae 3 

 
Skoolverlaterskampe word sedert 1967 in KZN aangebied.  Gedurende die 
meeste van die afgelope 45 jaar is daar twee kampe aangebied 
waartydens daar elke jaar sowat 250 of meer matrieks kom kamp het.  
Vroeër was daar ook ander sinodale jeugkampe, soos KJA kampe en 
ander jeugleiers kampe, maar die Skoolverlaterskampe is vandag die 
enigste sinodale jeugkamp wat steeds voortgaan.  In die laaste paar jaar 
het die EDGE-kampe bygekom as „n alternatiewe sinodale jeugkamp. 
 
Vanuit die Natalse kamp is die Oos-Transvaalse Skoolverlaterskamp 
gekloon.  Aanvanklik was dit onder leiding van ds Gerhard Oberholzer wat 
vroeër in Natal was en daarheen verhuis het.  In Oos-Transvaal staan dit 
onder die toesig van die Sinode, hoewel dit nie „n sinodale projek soos in 
Natal is wat befondsing betref nie.  Dit word gedryf deur „n groep oud-
kampers vanuit Natal, en dieselfde program word steeds in Oos-Transvaal 
gebruik. 
 
Wat die bywoning van die kampe betref is die teikengroep die matrikulante 
in Natal.  Hoewel die kamp in Afrikaans aangebied word, is daar elke jaar 
ook die enkeles wat engelssprekend is, en ook anderskleuriges wat die 
kamp bywoon.  Gedurende 2011 het Skoolverlaterskampe geskiedenis 
gemaak om vir die eerste keer in sy bestaan „n Moslem meisie op die 
kamp te gehad het.  Sy het na die tyd getuig van die wonderlike ervaring 
wat sy gehad het om saam met Christene te kon kamp, alles te kon 
meemaak, en aanvaar te kon word vir wie sy is.  Wie weet, die saad van 
die evangelie wat geplant is kan dalk net iewers begin groei! 
 
Hoewel dit hoofsaaklik Natallers is wat kom kamp, het daar die afgelope 
paar jaar toenemend matrieks vanuit Volksrust kom kamp, veral onder die 
aanmoediging van ds Etienne Pheiffer.  Ook matrieks wat voorheen in 
Natal was maar intussen verhuis het, selfs van sover as Kaapstad, kom 
woon die kamp by. 
 
Aangesien dit „n sinodale projek is bly dit die werkgroep se ideaal om die 
leraars van Natal daarby te betrek.  Die leraars is egter nie altyd 
beskikbaar nie of koop nie volledig by die skolliekamp-idee in nie, en 
daarom maak die werkgroep ook gebruik van ander persone wie se passie 
dit steeds is om diensbaar te wees op hierdie terrein.  So byvoorbeeld is 
Lochner Pretorius, seun van veteraan-kamper Fanie Pretorius, Shawn 
Northey asook Kobie Viljoen, albei oud-kampers, en hierdie jaar was 
Johan de Jager, seun van ds Peet de Jager, en Lianda de Lange almal 
lede van die senior personeel.  Drie dominees, di Diek Venter, Magdaleen 
Sadie en ekself was die predikantekorps op die senior personeel. 
 
Wat die juniorpersoneel betref is ons bevoorreg om elke jaar baie 
aansoeke van vorige kampers te ontvang om te kom terugploeg.  Die 
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studente is energiek en kreatief en dit vryf af op die matrieks sodat hulle 
op hulle beurt weer aangevuur en bemoedig word om die lewe na matriek 
te kan aandurf met nuwe vuur en ywer.  In „n samelewing waar daar baie 
negatiwiteit is, dra skolliekampe by tot „n alternatiewe en meer hoopvolle 
uitkyk op die lewe, met die evangelie as basis. 
 
Die demografie in Natal het baie verander.  Die getal afrikaanssprekende 
matrieks neem elke jaar af en dit het „n beduidende invloed op die 
bywoning van die kamp.  Aan die ander kant is dit ook so dat die 
skolliekamp nie vir alle dominees in Natal ewe belangrik is nie, met die 
gevolg dat nie alle matrieks in ons gemeentes aangemoedig word om te 
gaan kamp nie.  Dit is elke jaar baie duidelik dat daar „n groot bywoning is 
vanuit gemeentes waar matrieks aangemoedig word om te gaan kamp, 
terwyl die omgekeerde ongelukkig ook waar is. 
 
Tans maak ons gebruik van twee kampterreine.  Die een is Fig Tree, wat 
vantevore aan die NG Kerk in Natal behoort het maar verkoop is, en die 
ander is die ACSV terrein.  Albei terreine is baie goed geskik vir die 
aanbied van „n skoolverlaterskamp.  Ongelukkig raak dit elke jaar duurder 
en ons is van mening dat die koste vir baie matrikulante buite bereik 
geword het.  Hier is die subsidie wat ons van die sinode ontvang van 
onskatbare waarde, sodat ons daarmee kan poog om kostes so laag as 
wat moontlik kan, te hou. 
 
Ten slotte kan ons maar net versoek dat skoolverlaterskampe in Natal vir 
ons almal „n prioriteit sal bly, aangesien dit steeds as „n baie belangrike 
stuk gereedskap is om lewensvaardighede oor te dra en te kweek in die 
lewens van matrieks wat elke jaar in „n groot wêreld in beweeg. 
 
(Gerhard de Lange) 
Voorsitter: Werkgroep vir Skoolverlaterskampe 
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Doelwitte van KZN CMD – Bylae 4 

 
Slagspreuk/Slogan: Ons bring hoop aan mense in nood!   
    We bring hope to the destitute! 
 
Visie/Vision: Ons skep gemeenskappe van uitnemendheid deur 

hoop te bring vir mense in nood.  
We create communities of excellence by bringing 
hope to people in need. 

 
Missiestelling/Mission:  
Om die barmhartigheidsdienste van deelnemende Kerke en ander 
organisasies in KZN te koördineer en te ontwikkel,      en; 
To co-ordinate and develop the compassionate services of participating 
Churches and other organisations,   and; 
 
Om Christelike gebasseerde maatskaplike voorkomings-, versorgings- en 
nasorgdienste te lewer op materiële, sosiale en geestelike gebied aan alle 
mense in nood ongeag ras, geslag of geloof. 
To render Christian based social prevention,  provision and after-care 
services to all people in material, social and spiritual need irrespective of 
race, gender or religion. 
 
Doelwitte/Objectives: 
Die KZN CMD stel homself primêr ten doel om: 
The KZN CMD‟s primary objectives are: 
 
1 as Christelike welsynsorganisasie die nodige bestuurs- en 

administratiewe funksies te vervul wat deur toepaslike wetgewing, 
regulasies en voorskrifte van hom verwag word; 

as a Christian welfare organisation to fulfil the management and 
administrative functions as prescribed by applicable legislation;  
 
2 as Christelike welsynsorganisasie voorsorg-, versorgings-, en 

nasorgdienste te lewer op materiële, maatskaplike en geestelike 
gebied aan alle mense in nood; 

as Christian welfare organisation to render prevention, provision and after-
care services to all people in material, social or spiritual need; 
 
3 as skakel te dien tussen die owerheid en die kerk en nie-kerklike 

welsynsorganisasies, ten opsigte van die diens van barmhartigheid; 
to liaise between government, the church and other welfare organisations 
with regard to compassionate work; 
 
4 samewerking te soek en te bevorder met ander welsynsorgani-

sasies in KwaZulu-Natal. 
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to seek and promote co-operation with other welfare organisations in 
KwaZulu-Natal. 
 
 
Die KZN CMD stel homself sekondêr ten doel om: 
The KZN CMD‟s secondary objectives are:  
 
5 deurlopende navorsing te onderneem en te beplan ten opsigte van 

die identifisering en prioritisering van behoeftes; 
to do continuous research and planning to identify and prioritise needs; 
  
6 gemeentes en ringe te begelei en met kundigheid te bedien in hulle 

barmhartigheidsbediening; 
to support local churches and regional church structures with expertise in 
their compassionate ministries; 
 
7 ondersteuning te bied in die beplanning, organisering, koördinering 

en evaluering van deelnemende kerke se gesamentlike 
barmhartigheidsdienste, sonder om gemeentes en ringe hul 
verantwoordelikheid te ontneem; 

to render support in the planning, organization, co-ordination and 
evaluation of  the combined compassionate services of participating 
churches, without depriving the churches their responsibilities; 
 
8 goeie kommunikasie tussen alle rolspelers te verbeter. 
to improve good communication between all role players. 
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KZN CMD Organogram 2012 - Bylae 5 
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Voorgestelde Verdeling van Direkteursfunksies vir 

‘n Interim Periode – Bylae 6 

 
As interim reëling word die funksies van die Direkteur Maatskaplike 
Dienste tussen die direkteure van die fasiliteite en senior maatskaplike 
werk bestuurder verdeel word.  Hierdie reëling sal geld totdat „n finale 
besluit oor die toekomstige bestuur van die KZN CMD geneem en in 
werking gestel is.   
Die Bestuurspan waarna hieronder verwys word, bestaan uit die hoofde 
van kinderhuise, die senior maatskaplike werk bestuurder, ds Annatjie 
Steyn as sekretaresse (adviserend), ds Hennie Hattingh, ds Johann 
Venter, en die voorsitter van die Beheerraad.  
 
1 ORGANISATORIESE DOELWITTE (Bestuur) 
 
1.1  Strategiese Bestuur / Strategic Management 

Hierdie doelwit het die volgende aktiwiteite: 

 neem oorhoofs verantwoordelikheid vir die totale bedryf van die 

welsynsorganisasie van die NG Kerk van Natal, die KZN CMD 

 voer alle opdragte van die Beheerraad en sy Dagbestuur uit 

 kontroleer dat opdragte aan ander personeel en subkomitees 

uitgevoer word 

 tree op as kantoorhoof vir die KZN CMD 

 is oorhoofs verantwoordelik vir die ontwikkeling en toepassing van 

beleid 

 ontvang jaarliks jaarverslae van diensvertakkings en lê dit aan die 

Beheerraad en betrokke staatsdepartemente voor 

 tree op as voorsitter van die Bestuurspan (inrigtingshoofde en 

HMW‟s) 

 bevorder die missie en doelstellings van die KZN CMD 

 beplan deurlopend strategies om dienste te verbeter 

 ondersteun werkgroepe, subkommissies en diensvertakkings met 

hulle strategiese beplannings 

 inisieer en stimuleer  barmhartigheidsbediening binne gemeente- 

en ringsverband op uitnodiging 

 
Die bestuurspan neem gesamentlike verantwoordelikheid en die 
amptenare in die kantoor (snr admin beampte en sekretaresse) is 
verantwoordelik vir die administratiewe ondersteuning. Die Voorsitter van 
die Beheerraad tree op as voorsitter van die bestuurspan, hoofbestuurder 
en fidusiêre amptenaar van die KZN CMD.  (“The buck stops here”.) 
(P Meyer) 
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1.2 Menslike Hulpbronne / Human Resource 
 
Die aktiwiteite is soos volg: 

 tree op as personeelbeampte van KZN CMD 

 werf en keur senior personeel saam met die betrokke beheerraad of 

bestuurskomitee 

 sien toe dat die Bestuursplan: Menslike Hulpbronne van die KZN 

CMD op datum bly en stiptelik toegepas word 

 dien op die Sinodale Regskommissie met die oog op 

diensverhoudinge 

 kontroleer jaarliks of personeel by professionele rade geregistreer is 

waar van toepassing 

 kontroleer indiening van personeelstate by die Departement vir 

subsidiedoeleindes 

 tree op as senior personeelbeampte van die KZN CMD 

 
Die Direkteur Greytown Kinderhuis tree ook op as Direkteur Menslike 
Hulpbronne en die senior admin beampte in die kantoor is 
verantwoordelik vir die administratiewe ondersteuning.Hy skakel ook met 
NAWONGO. 
(P Swanepoel) 
 
 
1.3 Algemene Organisasie / General Organisation  
   
Die aktiwiteite is: 

 oorkoepelende beheer en bestuur van die maatskaplike werk 

dienste, programme en projekte van die CMD‟s 

 sien programevaluerings van CMD kantore na en sorg dat dit 

volgens keerdatums gereed is 

 doen gereeld inspeksie by CMD kantore en evalueer of die 

werksaamhede volgens die KZN CMD se beleid, prosedures en 

welsynsprogram geskied 

 beplan, organiseer en bied ontwikkelingsgeleenthede vir personeel 

aan 

 skakel na behoefte in by groepsupervisiebyeenkomste en 

personeelopleidingsgeleenthede 

 bied „n ondersteunende diens aan CMD bestuurskomitees 

 woon bestuurskomiteevergaderings op uitnodiging of na behoefte 

by  

 kontroleer of besluite van bestuurskomitees in lyn met missie en 

doelwitte van die KZN CMD is 

 tree in waar beheer en administrasie van „n CMD of inrigitng nie op 

standaard is nie 
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 tree op as voorsitter van die komitee van die Programbestuurders  

 
Die Senior MW Bestuurder tree ook op as Direkteur Maatskaplike Werk 
Dienste en die senior admin beampte in die kantoor is verantwoordelik vir 
die administratiewe ondersteuning. 
(L van Niekerk) 
 
1.4 Finansies / Finances 
 
Hierdie doelwit se aktiwiteite is: 

 kontroleer begrotings en finansiële maandstate van 

diensvertakkings 

 pas oorhoofse begrotingsbeheer en finansiële bestuur toe 

 kontroleer die verdeling van subsidies aan CMD‟s en inrigtings 

 lê begrotings van diensvertakkings aan KZN CMD voor 

 kontroleer oorhoofs kleinkasbetalings, kontantontvangste en 

voorskotte aangevra 

 beheer en bestuur die die finansies van die KZN CMD Hoofkantoor 

 
Die Senior MW bestuurder en Finansiële Bestuurder (Tesourier) in die 
Sinodale Kantoor neem gesamentlike verantwoordelikheid.  Die Senior 
Admin Beampte en sekretaresse bied admin ondersteuningsdienste. 
(L van Niekerk – D Swanepoel) 
 
1.5 Infrastruktuur / Infrastructure 
 
Aktiwiteite is: 

 oorhoofse toesig oor die instandhouding van die KZN CMD en 

diensvertakkings se eiendom en toerusting  

 lewer verslag aan die Beheerraad oor eiendomme 

 kontroleer dat alle eiendom en toerusting verseker is 

 
Die Direkteure en Kantoorhoofde neem verantwoordelikheid.  In die 
Hoofkantoor neem die senior admin beampte verantwoordelikheid, met 
verslag aan die Voorsitter. 
(Senior Admin Beampte) 
 
1.6 Interne Kommunikasie & Netwerking / Communication &  
Networking 
 
Aktiwiteite: 
 skakeling, koördinering en samewerking met ander 

welsynsorganisasies 

Die Direkteur van Malvern Kinderhuis skakel met ander welsynsorga-
nisasies (Forum en Director‟s Network) 
(P Marais) 
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 na buite ten opsigte van die kerklike barmhartigheidsbeleid 

 skakeling, koördinering en samewerking met ander kerke op die 

terrein van die barmhartigheidsdiens 

 met die betrokke staatsdepartemente 

 met moontlike donateurs 

 
Die Direkteur van Morester Kinderhuis skakel met ander kerke en die 
KMDR. 
(G Botha) 
 
1.7 Supervisie & Ondersteuningsfunksies / Supervision And 
Support Functions  
Hierdie aktiwiteite word gerig op CMD kantore en die Komitee van MW 
Bestuurders neem verantwoordelikheid. 
(L van Niekerk) 
 
1.8 Vakkundige Beleid / Professional Policies 
Die Komitee van MW Bestuurders sien om na die interpretasie van die 
Kinderwet en ander professionele beleidsraamwerke. 
(L van Niekerk) 
 
 
2 OPERASIONELE DOELWITTE (Programme) 
 
2.1 Fasiliteite / Facilities 
Oorkoepelende Bestuur: 
(G Botha) 
Oorkoepelende bestuur van Tuinsig & bejaardesorgdiente: 
(J Venter) 
 
2.2 Maatskaplike Werk Dienste / Social Work Services 
MW Bestuurders 
(L van Niekerk) 
 
2.3 Ontwikkelings- & Spesialisprogramme / developmental & 

Specialist  Programmes  
2.3.1 Negemadi Training – Skills Development 
 (H Hattingh - G Erasmus) 
2.3.2 Bemarking & Fondsinsameling / Marketing & Fundraising 
 (G Botha) 
2.3.3 Aannemings / Adoptions 
 (L van Niekerk - F Williams)  
2.3.4 Ontwikkelingsprogramme / Developmental Programmes 
 (L van Niekerk – R Steenkamp) 
2.3.5 Filliale / Affiliates 
 (G Botha) 
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3 FINANSIËLE  IMPLIKASIES 
 
Die huidige begroting van die Kinderhuise voorsien finansiële tekorte van 
ongeveer R1 miljoen per kinderhuis.  Hierdie situasie word in „n 
strategiese proses hanteer en oplossings word gesoek. 
 
Die Hoofkantoor se begroting voorsien vir die HK personeel en admin 
asook die admin en salarisse van die MW Bestuurders.  Die 
Direkteur/PSD se salarispakket word volledig deur die sinode van KZN 
gedra en word nie by hierdie begroting bereken nie (Begrotingstekort = 
R55 000). 
  
Die HK begroting beloop R1,6 miljoen waarvan die staat R1,03 in die vorm 
van subsidies bydra.  Die NGK dra R210 000 by in die vorm van „n 
subsidie vanaf die SBS Gemeenskapsbediening.  In der waarheid dra die 
sinode dus R210 000 plus die salarispakket van die Direkteur/PSD by 
(=R210 000 + R450 000 = R660 000). 
 
Ten einde die bogenoemde interim voorstelle te finansier sal die sinode 
van KZN met die begrote R210 000 moet voortgaan.  „n Bykomende 
bedrag van R236 000 word versoek, in plaas van die huidige R450 000.  
Hierdie bedrag word soos volg verdeel twv die uitkoop van dienste:  
R50 000 elk vir die drie kinderhuise en CMD Hoofkantoor (wat bykomende 
kapasiteit vir Lizette se huidige funksies sal moet inkoop) en R36 000 vir 
Hayfields gemeente. 
 
Die bogenoemde interim maatreëls het op 1 Augustus 2012 in werking 
getree. 
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VERSLAG VAN DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SA 

(BSA)  - Bylae 7 

 

In die BSA jaarverslae en nuusbriewe wat gedurende die afgelope 4 jaar 
in SA versprei is, gaan dit om net een boek – die Bybel. Die Bybel vir 
almal, in geskikte formate, bekostigbaar vir elkeen, in hul eie taal, die 
Bybel om na te luister, die Bybel vir die wêreld ensovoorts. ‟n Terugblik oor 
die termyn getuig weereens dat die Here hierdie groot werk tot hiertoe laat 
floreer het. Die volgende is ‟n baie kort opsommende verslag met dank 
aan Hom van sommige gebeure en werksaamhede oor die tydperk: 
 

1   Bestuur en verteenwoordiging: 
Gedurende 2009 is die oorgangsproses van die BSA as ‟n statutêre 
organisasie na ‟n artikel 21-maatskappy suksesvol afgehandel en kon dit 
vanaf 1 April 2009  sodanig funksioneer. Hierdie verandering is 
genoodsaak deur die herroeping van die Wet op die Bybelgenootskap, 
Wet 15 van 1970, waaronder die BSA voorheen beheer en bestuur was. 
Behalwe vir die Raad van Direkteure met uitvoerende gesag, bestaan daar 
nou 11 streekkomitees met adviserende status elkeen met 2 
stemgeregtigde verteenwoordigers in die Algemene Jaarvergadering. Die 
komitees word so verteenwoordigend as moontlik uit die taal en kerk 
verskeidenheid van SA saamgestel. 
 

Die NG Kerk in KZN word huidig op twee Streekkomitees te wete KZN 
Suid (Durban) en KZN Noord (Esikhawini) verteenwoordig. In Durban dien 
ds M L Human as primariuslid en dii Thomas de Wet, Johan Wildenboer 
en G P Kemp as sekundi lede. In Esikhawini is Ds C Rossouw ‟n jarelange 
getroue verteenwoordiger.  
 
2   Personeel-verandering te KZN Suid-Streek: 
Dr AJ Boshoff het sedert 1 Augustus 2009 emiritaat aanvaar, maar gaan 
steeds  voort  volgens ‟n kontraktuele ooreenkoms om as organiserende 
sekretaris in KZN te dien. Alhoewel hy nou in Uvongo woon, besoek en 
bedien hy hoofsaaklik Afrikaanse kerke in KZN. Kontak tussen hom en die 
NG kerk van KZN bly dus onveranderd soos in die verlede. Die nuwe 
Streekhoof sedert 1 Augustus 2009 is Rev Dirk Gevers, ‟n leraar van die 
Prebiteriaanse kerk. 
 
3   Die Bybel in elkeen se taal: 
3.1 Daar is in 2009 begin met die vertalingswerk van die Ou Testament in 
hedendaagse Zulu.  
 3.2 Intussen het die vertaling aan die Suid-Ndebele Bybel onverpoosd 
voortgegaan sodat dit op 23 en 24 November 2012 na 11 jaar se 
vertalingswerk in ontvangs geneem sal word. So sal ‟n groot mylpaal 
behaal word, want dan sal al 11 landstale van SA ‟n Bybel in eie taal besit.  
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 3.3 Die Afrikaanse Bybel vir Dowes is op 3 Februarie 2008 vrygestel. Dit 
was so gewild, ook by die horende volwassenes en jeug, dat daar gou ‟n 
spesiale uitgawe naamlik: „Die Bybel vir almal‟ beskikbaar gestel is.  
3.4 Die Bybel in Afrikaans: ‟n direkte vertaling, „n nuwe kerkBybel wat in 
2007 begin is, se vertaling vorder fluks. Die vordering en proefvertalings 
van verskeie Bybelboeke kan op www.nuwekerkbybel.co.za gevolg word. 
3.5  „n Spesiale Bybelvertaling vir Dowes in Engels is ook begin op 14 
Augustus 2011. Daar is ‟n yslike behoefte aan Bybelmateriaal vir Dowes 
wat by die 23 Engelse skole vir Dowes in SA gebruik kan word, asook 
deur talle skole vir Dowes in Afrika wat grotendeels van Engels as 
onderrigmedia gebruik maak.  
 
4   Die Bybel vir almal, gedruk en versprei in geskikte formate: 
Gedurende die afgelope 4 jaar het die BSA daarin geslaag om 2 keer die 
miljoen kerf vir die verspreiding van volledige gedrukte Bybels te oorskrei t 
w  ‟n totaal van 3 790 783 volledige Bybels in ongeveer 92 tot 103 tale. 
 

Soveel as 98.02% van ons Bybels word deesdae deur Amity Drukkery in 
Nanjing, China gedruk. Die onderneming is in samewerking met die 
Wêreldbond van Bybelgenootskappe deur die Kerk in China gestig.  
Voorts sorg ‟n span van 11 bemarkers vir die beskikbaarheid van Bybels in 
tale van SA op die rakke van ketting- en boekwinkels asook in kerkkantore 
en Spaza winkels op die platteland. 
 

Waar daar aanvanklik vir 3 jaar geen prysverhogings nodig was moes die 
BSA sedert 2009 egter geringe verhogings in die daaropvolgende jare 
aanbring weens verskeie ekonomiese faktore. ‟n Standaardbybel kos tans 
R52 en die uitreik-slapband Bybel R25. Elke R35 donasie stel die BSA in 
staat om een Bybel, hetsy gedruk, in Braille, in „n spesiale vertaling vir 
Dowes, of in oudio formaat, teen bekostigbare prys te verskaf, 
 

Bo en behalwe die jarelange verbintenis om gratis Bybels vir die bediening 
van die  gevangenes te skenk kon die BSA die afghelope paar jaar ‟n 
projek van stapel stuur om gratis Bybels aan die armstes van die armes 
bekikbaar te stel. 
 

 Die oudioBybel projek kon uitgebrei word sodat 10 tale nou reeds die 
Nuwe Testament op klankbaan vir gebruik op die Proclaimer, CD en MP3 
beskikbaar het. 
 

‟n Nuwe ontwikkeling wat ontstaan het is die digitale moontlikhede. So is 
daar bv in 2011 alleen soveel as 242 600 gratis volledige selfoonBybels 
afgelaai. Die sogenaamde E-Bybel is in 7 tale beskikbaar en kan by 
www.kalahari.com aangekoop word. Die ontwikkeling van die rekenaar, 
internet en selfoon moontlikhede, kan nie onderskat word nie. Nuwe deure 
vir die verspreiding van die Woord is daarmee geopen. 
 
5   Finansieële ondersteuning:  
Die BSA is ook bevoorreg om die volgehoue ondersteuning van die NG 
Kerk in KZN te geniet. Ons is dankbaar teenoor die Here om te rapporteer 
dat bydraes uit hierdie bron vir die afgelope 4 jaar die totaal van R2 169 

http://www.nuwekerkbybel.co.za/
http://www.kalahari.com/
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873 vir Bybels, dws R23.41 per lid per jaar (soos tot einde Feb 2012), 
opgelewer het.  
 
 

6   Aanbevelings:  
6.1 Dit word aanbeveel dat die Sinode verteenwoordigers sal aanwys 
vir elk van die streekkomitees vir „n nuwe termyn van 3 jaar naamlik 
een geordende primariuslid asook ‟n geordende sekunduslid plus 
een ongeordende primariuslid en ‟n ongeordende sekunduslid  
(verkieslik ‟n sakeman en/of ouderling), dws 4 lede per 
streekkomitee. (Dit sal waardeer word as verteenwoordigers binne 
redelike bereikbare afstand van die streek se Bybelsentrum 
woonagtig sal wees.)  
 

6.2 Die Sinode dra die dank en waardering van die BSA  oor aan die 
gemeentes van KZN, hul leraars, kerkraad en gemeentelede, asook 
die streekkomiteelede tw dii Human en Rossouw vir hulle getroue 
voorbidding en ondersteuning van die Bybelsaak. Ons dank die Here 
vir elkeen wat in gehoorsaamheid aan Sy groot opdrag op een of 
ander wyse saam met ons in diens van Sy Woord is. 
 

6.3 Dit word aanbeveel dat die Sinode gemeentes sal aanmoedig om 
uit dankbaarheid teenoor God vir diè voorreg van die Bybel in eie taal  
te poog om ten minste EEN BYBEL PER LIDMAAT PER JAAR (d w s 
R35) by te dra ten einde te help om Bybels teen bekostigbare pryse 
vir almal beskikbaar te maak. 
 

6.4 Dit word aanbeveel dat die Sinode gemeentes sal aanmoedig om 
met die BSA saam te werk ten einde Bybels aan die armes, veral aan 
skole en gemeentes in behoeftige areas beskikbaar te maak. 

 
Ons vertrou dat die verslag gunstig in dankbaarheid tot die Here ontvang 
sal word vir dit wat Hy op die gebied van Bybelverspreiding deur die 
Bybelgenootskap en Sy kerk vermag het. Seën word die Sinode en sy 
gemeentes met hul Koninkrykswerk toegebid. 
 
Andries Boshoff 
Organiserende sekretaris, KZN  
Posbus 30801, MAYVILLE, 4058 
boshoff@biblesociety.co.za       T 031 207 4933      
 
Ds M L Human 
NG verteenwoordiger op KZN Suid Streekkomitee 
Posbus 154, PINETOWN 3600 
marth@saol.com T 031 701 1842  
 
 



mailto:boshoff@biblesociety.co.za
mailto:marth@saol.com
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SINODALE ONDERSTEUNINGSPAN (SOS) KOERANT 

aan die Sinode van KwaZulu-Natal in sitting te Pietermaritzburg  
vanaf 1 – 10 Oktober 2012 

 

1   In Christus saam op pad – “Stories van hoop” 
 
Graag stel ons ons aktiewe en fikse span bekend: 
 

Bestuurspan  
Ds. AC Steyn 
Ds. DSM Schoeman (Voorsitter) 
Ds. PJ Botha 
Ds. PJ Fouché (Skriba) 
Ds. RHJ Venter 
Mnr. E de Kock 
Ds. J Schüler (Sekundus) 
Ds. H van Schalkwyk (Sekundus) 
 
Konsultante  
Ds. BJ van Dyk 
Me. D Swanepoel (deeltyds) 
Me. M Meyer (deeltyds)  

 
Ons as bestuurspan het die opdrag van die Sinode van KwaZulu-Natal 
ontvang om die administrasie, eiendomme en praktiese funksionering van 
die Sinodale belange te bestuur. 
Dit sluit sake in soos die Sinodale Sentrum en ander eiendomme, die 
beleggings, die personeel afdeling, Studiebeurse en die hantering van die 
Sinodale finansies. 
Daarom is dit vir ons aangenaam om op hierdie terreine met trots verslag 
te kan lewer. 
 
Natuurlik het ons die afgelope tyd ons sportbeserings gehad: 
Ds. Franna Herselman het in Januarie 2012 besluit om sy gemeente as 
tentmaker te help  deur  deeltyds terug te keer na die onderwys en bedank 
as voorsitter, waarna ds. DSM Schoeman (Loffie ) as  voorsitter aangewys 
is.  
Br. Harry van Dam het na die Kaap verhuis en ds. Petrus Fouche is as 
nuwe skriba aangewys. 
 
Die personeelspan in diens van die SOS is:   
 
FINANSIES 
Doretha Swanepoel 
Eureka du Plessis 
Sonja van der Walt 
(Cora Pretorius) 
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PSD EN ADMIN 
Ds. Ben van Dyk 
Marinda Pieterse 
Marinda Steyn 
 
SINODALE SENTRUM 
Marinda Meyer 
Naul Janse van Rensburg 
Irene Malevu 
Mary Sithole 
 
Wie werk almal by die Sinodale Sentrum? 
Daar werk een predikant (PSD) wat ‟n halfdag sekretaresse het, asook „n 
halfdagpersoon by ontvangs en die Inligtingsbeampte met ‟n halfdag 
assistent.  (Hierdie persone se salarisse word uit sinodale bydraes betaal). 
Die Finansiële Afdeling bestaan uit die Finansiële Bestuurder, 
personeelklerk en twee finansiële beamptes (‟n groot deel van die 
finansiële afdeling se salarisse word uit boekhoufooie verhaal, die res uit 
sinodale bydraes). 
Die sentrumbestuur bestaan uit „n Sentrumbestuurder, „n geboue-
toesighouer wat ook sekuriteit hanteer en twee assistente. Hierdie persone 
se salaris word uit die verhuring van die sentrum betaal en kos gemeentes 
dus niks. 
Laastens is daar ‟n paar personeellede van die CMD hoofkantoor wat in 
die sentrum werk, nl. ‟n Maatskaplike werker, CMD bestuurder en ‟n 
halfdag sekretaresse. (Hulle word ten volle deur die CMD betaal). 
 
Ons het ŉ onderhoud met ons Kapteine:  Mev D Swanepoel gevoer 
rondom haar span se funksionering en beplanning. 
 
Onderhoud:  
“Suid Afrika het ŉ vroue boere orkes, China het vroue simfonie orkes en 
Natal Sinode het vroue finansiële span met jou as bekwame kapteine. Die 
voorsitter sê dit werk goed, hoe ervaar julle dit as vroue finansiële span in 
ons sinode?  
“Die gees en gesindheid van ons kantoorpersoneel tans is van die beste 
en ons kan nie genoeg ons dank en waardering uitspreek teenoor elkeen 
se bydrae hiertoe nie.”   
 
Enige wisselings die afgelope tyd? 
Ons het vanaf die laaste Sinodesitting in 2008 heel party 
personeelveranderinge beleef, maar ons het ook gesien hoe die Here al 
die skuiwe gebruik om ons personeelkorps baie meer effektief en 
funksioneel te maak.   
Ons het afskeid geneem van: Mevv. Bouwer, maar ons het weer bekwame 
mense gekry in:  mevv. Doretha Swanepoel, Marinda Pieterse, Sonja v.d. 
Walt en Marinda Steyn. 
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Wat maak jou opgewonde oor jou taak in die sinode ? 
Dorétha – Ek glo daar heers ‟n goeie gesindheid in die finansiële afdeling, 
naamlik dat ons elke dag in nederigheid en afhanklikheid net ons beste wil 
lewer. Die resultaat is ‟n kwaliteit diens aan gemeentes en instansies. 
 
Wat beoog jy vir toekoms ? / Wat beplan jy vir die toekoms in jou 
afdeling ? 
Salarisse en SAID gaan hand-aan-hand en het ontwikkel tot ‟n 
gespesialiseerde afdeling. Dit sal groot druk van Eureka wegneem indien 
ons nog ‟n kundige persoon in diens kan neem, en sodoende die 
salarisadministrasie uitbrei en die diens aanbied aan meer gemeentes en 
instansies. 
 
Het julle noodplanne vir sleutelpersoneel ? 
Ja en nee.  Daar is twee persone wat kan instaan vir Sonja, naamlik Cora 
Pretorius wat die eerste aflos sal wees, met Eureka as tweede aflos. (Cora 
Pretorius is die persoon met die langste diens in ons Sinodale 
personeelkorps). 
Ekself (Doretha) het in die verlede salarisadministrasie gedoen en Sonja 
ken ook die rekenaarprogram. Ons beplan om albei weer ons vaardighede 
op te skerp om as aflos te kan dien.  
Daar is nie huidiglik ‟n aflos vir salarisadministrasie nie. Indien ons wel met 
‟n wesenlike krisis gekonfronteer word, sal ons heel waarskynlik die 
dienste van ons Pastel Payroll konsultant inkoop. 
Daar is ook nie ‟n aflos vir die finansiële bestuurder nie, maar dit is nie ‟n 
onoorbrugbare probleem nie. Ds Ben van Dyk het al die nodige kundigheid 
om enige krisis af te weer. 
 
Ek hoor ons kan die gemeente se boeke en salarisse daar laat doen, 
waarom is ons gemeente se administrasie nie daar nie, kos dit te 
veel?  
Die salarisse van meer as 20 gemeentes word tans in die Sinodale 
Kantoor gedoen teen ‟n koste van R182 per maand.  
Verder word die totale bedrag van die salarisse op die eerste van die 
maand per debietorder gevorder en op die 25e uitbetaal. Die rente wat die 
Sinode vir 20 dae op daardie gelde verdien, betaal die res van die koste. 
Boekhou dienste aan gemeentes word tans nog nie gelewer, maar word 
wel ondersoek.  
 
Ons hoor so min wat aangaan in die kerk, is daar nie koerante van 
sinode wat ons kan inlig wat alles in kerk aangaan nie? 
Hoekom hoor ons net gerugte?  
Die Sinode het ‟n elektroniese nuusbrief (ePosduif) wat ten minste een 
maal per week aan intekenare versend word.  Enige lidmaat of ander 
persoon is welkom om daarop in te teken by elbie@ngkzn.org.za.  Die 
Kerkbode is die kerk se koerant en verskyn twee maal per maand.  Baie 
gemeentes teken daarop in namens hulle lidmate. Die Kerkbode is ook 
elektronies beskikbaar.  
 

mailto:elbie@ngkzn.org.za
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2   Pensioenfonds en aftrede 
 
Ons werk hard aan ons Pensioen en Groepskemas. 
 
Ons hoofspelers vir hierdie posisies is: 
Di. BJ van Dyk en BJ Tolmay verteenwoordig  die  werkgewers  en  ds. 
Frans  Klopper  en     ds. Loffie Schoeman verteenwoordig die 
werknemers. 
 
Die SOS dra nie net die predikante as werknemers se belange op die hart 
nie, maar juis ook die personeel in diens van die Sinode KZN.   
 
Ons het die volgende versoek en vrae ontvang en aan br. Ben van Dyk 
voorgelê: 
“My vrou as Pastoriemoeder moet werk en wil graag ophou, maar is 
bekommerd oor ons gesin se aftrede en sy het my (haar geduldige 
man) die volgende vrae gevra.  Help asb.”: 
 
Watter soort pensioenfonds behoort ons aan?  
Die oorskakeling van ons pensioenfonds het leraars groter geleentheid 
gegee om hulle aftrede sinvol te beplan en effektief voorsiening te maak. 
Ons behoort tans tot die Vaste Bydrae Fonds.  
 
Hoe verskil die fonds van die vorige een wat ons 10 jaar gelede gehad 
het?  
Dit was ‟n Vaste Voordeel Fonds. Die voordele was gekoppel aan die 
topkerf van predikante se traktement. Die pensioen was gewaarborg as 
2% maal aantal diensjare maal topkerf. Die huidige Fonds het baie meer 
keuses vir die lid. Elke lid se deel van die Fonds word apart van rekord 
gehou en met aftrede kry jy jou deel plus groei in beleggings waarmee jy 
dan ‟n maandelikse pensioen kan koop, of jy kan ‟n lewende annuïteit 
uitneem en self kies hoeveel jy per maand onttrek. Aanbeveling: Woon een 
van Alexander Forbes se aftree seminare gratis by wat gereeld in Durban 
gehou word vir meer inligting. Bestudeer ook die kommunikasie wat 
gereeld vanaf die Fonds aan lede uitgestuur word.  
 
Watter groei toon die fonds teenoor die vorige een?  
In die vorige bedeling het dit nie vir die lid saakgemaak hoe die beleggings 
groei nie. Die voordeel het gegroei volgens die groei van traktementskale. 
Nou groei die lid se aandeel volgens markte. Elke lid kan self kies hoe 
aggressief sy deel belê moet word: Langtermyn portefeulje (ongeveer 70% 
in aandele) of die konserwatiewe portefeulje (Ongeveer 30-40% in 
aandele) of in die kontant portefeulje. Die langtermyn portefeulje groei 
gemiddeld met inflasie plus 5%, wat baie meer voordelig vir lede is as die 
ou bedeling waar traktemente ongeveer volgens inflasie gegroei het. 
Ten opsigte van die gemeentes se bydraes tot die pensioenfonds het ons 
herhaalde kere versoek dat gemeentes en leraars hulle bydraes tot die 
pensioenfonds moet verhoog. 
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Die situasie tans lyk as volg: 
Twee gemeentes dra teen die 9.8% bydrae vlak by, 20 gemeentes dra 
volgens die 16.8% bydrae vlak by, 9 gemeentes dra volgens die 19.2% 
bydrae vlak by en 27 gemeentes het gehoor gegee en dra tot die 
verhoogde bydraevlak van 21.5% by. 
 
Die Moderatuur besluit oor die VGK Pensioene: 
Die bedrag geoormerk sal belê word en op die leraar se vyf en sestigste 
verjaarsdag sal sy aandeel aan hom oorbetaal word. Die wat reeds 65 is, 
sal sy aandeel dadelik ontvang. In geval van afsterwe, sal sy aandeel aan 
sy naasbestaandes uitbetaal word. 
 
Die SOS beveel aan: 
a. Dat ŉ beleggingsrekening in die boeke van die Sinode oopgemaak word 

in die naam van elke betrokke leraar op dieselfde basis as ander 
beleggings by die Sinode. 

b. Dat rente maandeliks bygevoeg word teen dieselfde koers as wat ons 
aan ander betaal (prima min 5%). 

c. Dat die balans van die betrokke persoon se belegging dan op ouderdom 
65 uitbetaal word of wanneer die persoon voor 65 sterf. 

d. Dat ons jaarliks ŉ staat aan die betrokke persoon stuur met die saldo 
van die rekening. 

Goedgekeur 24 Nov 2011. 
 
Die subsidiëring van VGKSA  emeriti se pensioen met R 200 000 is 
reeds in samewerking met die Moderatuur geïmplementeer. 
 

3   Mediese fonds en subsidies 
 
Die Sinode bied Mediese ondersteuning: 
Ook op die gebied van die Mediese fondse het ons saamgewerk met 
verskeie rolspelers ten einde ons gemeente predikante en emeriti se 
lewens gemakliker te maak.   
 
Gemeentes in KwaZulu-Natal sal soos in die verlede nog steeds ŉ bydrae 
maak tot die bekamping van die emeriti se mediese uitgawes en die 
beginsel van kruis-subsidiëring sal steeds toegepas word.  
Die Sinode sal ŉ bedrag van R8 miljoen oor ŉ termyn van 10 jaar belê en 
die opbrengs aanwend om die mediese subsidies te help finansier. 
Dit word dus gedeeltelik uit ‟n Fonds van die Sinode en gedeeltelik uit 
Sinodale Bydraes gefinansier.  
 
Waarom is daar nie lankal so befonds nie?  
Dit was nog altyd uit Sinodale Bydraes en rentes befonds. Met die groei 
van reserwes en finansiële druk op gemeentes is nou besluit om nie meer 
die volle bedrag uit Sinodale Bydraes te verhaal nie, maar om van die 
reserwes opsy te sit en om die subsidies oor ŉ tydperk van 15 jaar uit te 
faseer. Gemeentes kan dit immers nie meer alleen dra nie. 
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Waar is die rente op die Sinode se beleggings dan voorheen 
aangewend?  
‟n Gedeelte van die rentes is in die begroting aangewend en ‟n ander deel 
is gebruik om die reserwefonds te laat groei.  
Dit is fondse wat nou beskikbaar is om Sinodale bydraes te verminder 
sonder om die werk skade te doen. 
  
As ons jonger as 50 is, wat staan ons nou te doen?  
Daar is verskeie opsies: die beste is om met die kerkraad te onderhandel 
en jou bydraes tot die pensioenfonds na die maksimum koers te verhoog. 
‟n Ander opsie is om ‟n eie fonds tot stand te bring waarin jy en/of jou 
kerkraad maandeliks in belê.  
Maak net seker dis ‟n groeifonds (meestal aandele) wat met meer as 
inflasie groei. Oor ‟n aantal jare kan so ‟n fonds met meer as inflasie groei.  
 

Die SOS het besluit dat die volgende by die Bepalinge rondom medies 
goedgekeur word met dien verstande dat effektiewe kommunikasie met 
alle leraars hier rondom moet plaasvind.   
 
“Aanbeveling 1:  
Voeg ŉ nuwe Bepaling 14.5 by wat soos lees: BEPALING 14.5 – 
VERSWAKTE GESONDHEID 
Wanneer bedienaars van die Woord weens verswakte gesondheid of 
ouderdom of andersins uit die diens tree en hulle daarvoor 
kwalifiseer, moet hulle voordele ontvang volgens die bepalinge van 
die betrokke Reglement, Lewens-versekeringspolis of die 
Voortgesette Inkomste Versekering Polis, soos van toepassing. 
 
Aanbeveling 2:  
Vervang die woorde “Predikante- en Weduweepensioen-fonds” in 
Bep 13.1.2 met “Predikante pensioenfonds”. 
Dit word aan die SBS en die PSD opgedra om dit met die predikante in 
verskeie groepe te bespreek en oor gesonde finansiële beplanning met 
hulle te praat.  Leraars se totale welwese (A-Z beleid) moet effektief 
bestuur word. 
 
Aanbeveling 3: 
i.    Die beginsel, nl. dat die mediese subsidie uitgefaseer word, word 
aanvaar. 
ii.   Die afsny punt vir wie nog kan kwalifiseer vir die mediese 
subsidie, die datum sal wees van almal wat voor of gedurende 1961 
gebore was. 
iii.  Die Gemeentes in KwaZulu-Natal sal soos in die verlede nog 
steeds „n bydrae maak tot die bekamping van die emeriti se mediese 
uitgawes en dat die beginsel van kruissubsidiëring word steeds 
toegepas. 
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iv.  Die Sinode belê „n bedrag van R8 miljoen oor „n termyn van 10 
jaar en die opbrengs word aangewend om die mediese subsidies te 
help finansier. 

 
Ons het ook met die mediese fonds onderhandel en hierdie jaar selfs die 
GAPCOVER as opsie aan ons lede gebied. 
 

4   Begroting en finansies 
 
Die Sinode beleef bloeityd in Begrotings en Finansies 
Ons het na aanleiding van die vorige Sinode se versoeke en die vele 
verskuiwings in ons sinodale werksaamhede ooreengekom om voortaan ŉ 
rollende begroting te benut.  Hierdie vorm van begroting het meegewerk 
dat ons ons fondse baie effektief kon aanwend en die nodige verskuiwings 
vinnig en effektief kon maak ten einde ŉ gebalanseerde en positiewe 
finansiële bestuur te kon handhaaf. 
Ons het elke jaar duidelik verslag gelewer van ons finansiële bestuur en lê 
graag tydens die vergadering via grafiese ondersteuning die goeie 
resultate hier rondom voor.  
 Die Begroting sal tydens die Sinodesitting vertoon en bespreek 
word. 
 
Vergoeding aan Gemeentes vir sinodale vergaderings 
Die Moderamen het die besluit rakende die wegval van gemeente 
honorarium vir die bywoon van vergaderings van Sinodale spanne 
herroep.  Die SOS het dit weer oral in die begroting heringevoeg. 
 
Debiteure 
Doretha, het julle „n afskrywings beleid ? 
Ons het nie werklik een nie en sal graag een wil kry wat aanpas by huidige 
eise en omstandighede. 
 
Wie hanteer dit en hoe het julle afgelope jaar presteer ? 
Ek het wel ‟n debiteure beleid opgestel wat op 16 September 2009 deur 
die SOS goedgekeur is.  Dit is nie ‟n afskrywings beleid nie, maar wel ‟n 
debiteure invorderings beleid.  Sedert Marinda Meyer in Mei 2010 
oorgeneem as Sentrumbestuurder, het sy verantwoordelikheid geneem 
van alle debiteure, nie net die permanente huurders nie. Dit is dan ook vir 
my aangenaam om terug te rapporteer dat sy, in samewerking met my, 
alle debiteure sedert Mei 2010 sodanig bestuur het dat daar huidiglik geen 
slegte debiteure is nie. 
Die SOS was wel genoodsaak om in April 2012 ‟n besluit te neem om 
slegte skuld ten bedrae van R  66 712.21 af te skryf. Hierdie skuld het 
reeds verjaar op 1 Maart 2012. 
 
Subsidering van VGKSA  emeriti pensioen 
Die subsidering van VGKSA emeriti  se pensioen met R 200 000 is in 
samewerking met die Moderatuur geimplimenteer. 
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Ons verneem dat Mev Elize  de Villiers goeie vordering maak met die 
debiteure rekening? 
Die ou debiteure was ‟n probleem, maar is óf afgeskryf óf ingevorder. Daar 
is nog ‟n paar wat by die prokureurs is vir invordering.  
 

5   Beleggings 
 
Ons rapporteer graag as volg: 
 
Ten spyte van een terugslag het ons beleggings goed presteer. 
Ons gemiddelde groei in ons beleggings kan verdeel word in 
konserwatiewe, aggressiewe en korttermyn beleggings en dan ook rente 
verdienste. 
Graag getuig ons tydens die vergadering van ons positiewe 
beleggingsopbrengste en sal dit ook graag toelig met grafiese 
voorleggings. 
 
Ds. Ben sal (a) die beleggings van die sinode vir ons toelig en (b) ook 
aantoon hoe en waar ons Sinodale fondse spandeer word (grafieke). 
 
Iemand het onlangs gevra of die ongeallokeerde rente opbrengste die 
sinode se boeke balanseer of is daar fondse wat rondlê wat ons arm 
gemeentes kan help?  
Rente opbrengste help met die Sinode se begroting. Behalwe vir ‟n klein 
Reserwefonds wat moet voorsiening maak vir maer jare, is daar geen 
ander ongeallokeerde fondse wat rondlê nie.  
 
Maar wat van die hulpverlening deur die Sinode? 
„n Werkgroep van die SOS het die saak ondersoek en beveel die 
volgende aan: 
 
(Al die aanbevelings van SOS word weer in punt 16 saamgevat). 
 

Aanbeveling:   
Die hele saak van hulpverlening word deur die SBS hanteer, met 2 
werkgroepe wat die toewysing aan gemeentes hanteer.  
i. 'n Groep wat die gemeentes van die RCA & VGKSA se toedeling 
doen, word saamgestel uit verteenwoordigers van al drie kerke en 
funksioneer onder toesig van die KZN Outreach (ou Sending-
kommissie), met verslag aan die SBS. 
ii.  'n Groep wat die NGK gemeentes se toedeling doen funksioneer 
onder toesig van die SBS.  
R 15 miljoen uit die algemene reserwe fondse van die sinode as 'n 
gemeente-ondersteuningsfonds is vir die doel goedgekeur.  
 i.  Die opbrengs word vir gemeente-hulpverlening aangewend. 
 ii. Vir die gemeentes van die VGK en RCA word die bedrag vir die 
huidige tot ŉ maksimum bedrag van: R 1,1 miljoen vasgepen. 
 iii. Die opbrengs meer as   R 1,1 miljoen word vir NGK hulpverlening 
aangewend. 
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 iv. Indien die volle bedrag opbrengs nie gebruik word nie, word dit 
gekapitaliseer. 

 
Die kollektes vir die gemeente-ondersteunings-fonds gaan steeds voort 
om die kapitaal van die fonds aan te vul. 
Die volle beleggingsopbrengs word toegedeel aan die onderskeie fondse. 
 
Wat van ons gemeentekinders wat teologie of in menslike hulpbronne 
rigtings wil studeer?  
Ons bied geringe studiehulp aan veral ons teologiese, onderwys en 
maatskaplike studente.  Hierdie ondersteuning word egter uit ŉ kleinerige 
fonds gefinansier en dus moet ons baie konserwatief in die toekenning van 
die fondse wees. 
 

6   Gestuurdes in KZN: Versorging en Ondersteuning 
 
Netwerk Missionale Gemeentes    
Die Moderamen het die Netwerk van Missionale Gemeentes goedgekeur 
as werksaamheid en dit aan die SOS opgedra om daarvoor te begroot. 
Dit was reeds ingesluit in die voorlopige begroting voorgelê by die 
moderamen. 
 
Hoe gaan die sinode in die toekoms al sy sending, missionêre 
verpligtinge nakom? 
Ons sal dit doen deur middel van die instel van die werkspan vir 
befondsing. 
 

7   Werkspan befondsing 
 
Hoe het dit ontstaan ? 
Die Moderamen het besluit om 'n werkgroep saam te stel om 'n deeglike 
ondersoek te doen na alle finansiële aspekte van die sinode se 
werksaamhede, insluitend begrotingsitems, hulp aan gemeentes, 
finansiële stelsels, met die oog op langtermyn volhoubaarheid. 
Hierdie werkgroep moet binne een jaar verslag lewer aan die Moderamen. 
Hierdie voorstelle bespaar die sinode as geheel ongeveer 25% en help dus 
die gemeentes op die lange duur. 
 
Kan ons met vreugde getuig van ons versorging van ons predikante 
en amptenare? 
Ons het weer na ons predikante se salarisskale gekyk en die volgende 
tendense het na vore gekom:   
Ons het 87 predikante in ons sinodale gebied, waarvan 19 emeriti is, 14 
nie voltyds in diens is nie, of dan in kontrakposte is, en 57 voltyds in diens 
van gemeentes  is.  
Gemeentes wat hulle leraars teen verminderde kerwe vergoed, of te lank 
met ŉ termynkontakwerker tevrede is omdat dit gerieflik is, is na ons 
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mening besig om hulle leraars ŉ onreg aan te doen, en stel nie die 
voorbeeld van ware Christelike werksetiek nie.   
Leraars word dikwels hierdeur weerhou van effektiewe versorging ten 
opsigte van mediese sorg en / of aftrede beplanning.  Verder is dit vir 
leraars moeilik om hulle gesinne effektief te versorg. 
 
Daarom wil ons graag vir die gemeentes vra om ernstig na die 
belange van hulle leraars te kyk en eerder alternatiewe te oorweeg 
sodat ons as kerk nie deel word van onregverdige arbeidpraktyke 
nie. 
 

8   Sinodale bydraes 
 
Die formaat van state is effe gewysig: 
Die riglyn formaat vir die gemeentes se jaarstate is bygewerk m.b.t. 
jaartalle en die standaard vergoedingsbedrag vir leraars. Die nuwe 
vrygestelde kollekte vir opleiding van dowe leraars is bygevoeg op bls. 9 
onder 11.4.  Verder is op bls. 2 ŉ sin bygevoeg, waar die Kerkraad verklaar 
dat die gemeente geen ander bankrekeninge bedryf wat nie in die state 
voorkom nie. 
Dit is wonderlik om die samewerking van ons gemeentes ten opsigte van 
indiening van state te beleef en ons wil elke gemeente en elke kerkraad 
opreg bedank.  Net een gemeente se state is nog uitstaande. 
Drie gemeentes is nog besig om die agterstallige bydraes oor te betaal en 
dit geskied volgens ooreenkoms. 
 
Pastoriemoeder: 
“Ons toekoms in gemeente is duister, hul kan ons nie meer bekostig 
nie en jy is net teologies opgelei en goed vir niks anders nie. AS die 
gemeente ons nie meer kan bekostig nie, sal jy tentmaker moet word / 
ander werk kry / sinode wat eintlik vir ons verantwoordelik is, vir ons 
moet sorg ?”  
 
Gemeentes is ten volle verantwoordelik vir hulle predikante. Die Sinode het 
geen sê wanneer gemeentes beroep nie en kan daarom geen 
verantwoordelikheid neem vir die finansies van predikante nie. Dit beteken 
egter nie dat die Sinode onverskillig staan teenoor predikante nie, 
inteendeel, die Sinode help waar dit binne sy vermoë is. 
 
“Wat doen die sinode om ons arm gemeentes te help?”  
Die hulp aan gemeentes lê op baie vlakke: 1) Die Sinode se 
fasiliteringspan is beskikbaar om saam met kerkrade te beplan en na te 
dink oor effektiewe en bekostigbare bediening. Dit is veral belangrik dat 
gemeentes met finansiële nood sensitief sal wees vir die stem van die 
Here vir hulle situasie. Daarmee kan die Fasiliteringspan help. 2) Waar 
gemeentes tydelike kontantvloei probleme het, kan die Sinode help om 
hulle Sinodale Bydraes te betaal of selfs met ŉ kontant bedrag. 3) Die 
stelsel van Sinodale Bydraes bevoordeel armer gemeentes – hulle betaal 
ŉ kleiner persentasie as ryker gemeentes.] 4) Die Sinode herstruktureer 
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gereeld en poog om die Sinodale Bydraes nie te verhoog nie, maar eerder 
te verminder. In 2012 is die voorstel dat gemeentes gemiddeld 24% minder 
betaal as in die verlede. 
 
 “Watter gemeentes is al gehelp en bygestaan?  Help dit regtig?” 
Ons werkgroep vir befondsing het by die NG Kerk Richardsbaai betrokke 
geraak in ŉ tyd toe hulle amper gedwing was om radikale besluite rondom 
voortbestaan te neem.  Hoe wonderlik is dit net nie om te kan rapporteer 
dat die gemeente tans met soveel energie en krag lewe dat hulle weer ŉ 
onmisbare steunpilaar is in die evangelieverkondiging in die hele noord-
oostelike streek van Natal.  Ons beplan om juis tydens die vergadering in 
groter diepte oor hierdie wonderlike getuienis te berig. 
Ons het ook finansiële hulp gebied aan verskeie ander gemeentes, bv. 
Hillary, Cedarville, Vryheid-Suidoos, Richardsbaai, Die Kruin en Gelofte.  
Hierdie ondersteuning deur middel van uitstel van betaling t.o.v. Sinodale 
bydraes en korttermyn lenings het vele gemeentes gehelp om hulle 
tydelike begrotingstekorte en kontantvloei sisteme weer effektief te kry. 
Dis nie net gemeentes wat ons finansieel gehelp het nie, maar ook ons 
diens organisasies, soos Tuinsig Tehuis vir Bejaardes. 
 
Geleentheid vir betrokke gemeentes om hul stories van Hoop met 
Sinode te deel! 
 

9   Berekening van Sin Bydraes 
 
“So baie voorstelle is in die verlede al na die SOS gestuur vir 
oorweging en julle het opdrag gekry om met nuwe voorstelle na die 
Sinode te kom. Kon julle werkbare oplossing vind?” 
Die Ring van Vryheid het met ons as SOS in gesprek getree rondom die 
berekening van Sinodale Bydraes en na diep gesprekke waarby hulle ook 
betrek is, het die SOS as volg op die beskrywingspunt reageer. 
 

Ring van Vryheid 
Beskrywingspunt: Sinodale Bydraes 
Die Sinode van KZN funksioneer op 'n Inkomste begroting, met ander 
woorde, daar word eers gekyk hoeveel gelde vir die betrokke jaar geïn kan 
word voordat daar vir verskeie Sinodale projekte begroot kan word. 
Almal weet egter dat gemeentes al hoe swaarder trek en dat hulle al hoe 
minder hulle roeping ten opsigte van hulle Koninkryk werk na buite kan 
nakom.  Al hoe meer gemeentes veg 'n oorlog om finansiële oorlewing.  
Gemeentelike finansies neem reëel drasties af.  Gemeentelike getalle, 
veral in die platteland, neem ook drasties af.  Daar is baie gemeentes wat 
nie eens meer hulle Predikante volgens Sinodale skaal kan betaal nie. 
Daar is tans 57 gemeentes in KZN.  Daar is tans 40 gemeentes wat 
voltydse Predikante in diens het. 
17 Gemeentes kan dus, om een of ander rede, nie meer 'n voltydse 
Predikant bekostig nie. Daar is tans 5 gemeentes wat van Pastorale hulp 
Predikante gebruik maak omdat hulle nie meer 'n Voltydse Predikant kan 
bekostig nie. 
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 Daar is tans 9 gemeentes wat Tentmakers op kontrakbasis het of 
samewerkingsooreenkoms met ander gemeentes vir ‟n deelpos het. 
Daar is tans 4 Predikantsposte wat nie gevul word nie omdat die 
gemeentes die nie kan bekostig nie. 
Daar is tans 1 vakante gemeente waar die Ringspredikante die gemeente 
se bediening tydelik behartig. 
Daar is ook 'n aantal gemeentes, soos Louwsburg, wat nie weer 'n 
Predikant sal kan beroep nie. 
Dit is dus van kardinale belang dat die Sinode van KZN weer nuut sal kyk 
na Sinodale bydraes en hoe Sinodale bydraes bereken word.  Die las kan 
nie dieselfde bly en al hoe minder gemeentes kan die Sinodale bydraes 
bybring nie. Die Ring van Vryheid is van mening dat die Sinode van KZN 
veral na die volgende punte kan kyk en vervolgens kan aanpas: 
 
Moontlikheid 1: 
Aanbeveling 1: 
Besluite register Deel 6, bl 9, punt 2.2.  Daar word aanbeveel dat die volgende 
sin geskrap word: "en deur die SOS aangepas met 'n bedrag wat nie hoër is as 
die amptelike inflasiekoers nie (VPI indeks)."  

Goedgekeur 2012.07.19 
Motivering: 
Die Sinode van KZN het juis 'n stelsel aanvaar waar die Finansiële state 
van 'n vorige boekjaar gebruik word sodat gemeentes genoegsaam kan 
begroot vir Sinodale bydraes. Met die huidige stelsel het die SOS die reg 
om hierdie bedrae aan te pas met inflasie, wat self ook bevraagteken 
word. Was die land se inflasie regtig in daardie boekjaar  8% gewees?  
Hierdie stelsel is NIE deursigtig nie en gemeentes sukkel geweldig om kop 
bo water te hou. Ons voel dat die syfers juis reeds aangepas is. 
 
Aanbeveling 2: 
Besluite register Deel 6, bl 10, punt 6.1.1  Daar word aanbeveel dat die 
volgende sin geskrap word: "tot 'n maksimum bedrag gelykstaande aan die 
Sinodale vergoedingsriglyne" 

Afgekeur 2012.07.19 
Motivering: 
As 'n gemeente die vermoë het om hulle leraar hoër as Sinodale skaal te 
vergoed (Die Sinode gee tog net RIGLYNE) moet hulle nie daarvoor 
gepenaliseer word nie.  Maak dit vir die gemeente moontlik om 
aanpassings te maak en daarom word aanbeveel dat daar nie 'n 
maksimum bedrag aan gekoppel word nie. 
 
Motivering SOS: 
Motivering is nie korrek nie:  gemeentes wat kan bekostig om hulle 
leraars meer te betaal, kan ook bekostig om meer Sinodale bydraes 
te betaal. 
Aanbeveling 3:Besluite register Deel 6, bl 10, punt 6.1.3  Daar word 
aanbeveel dat die besluit verander word om te lees: "Tien persent (10%) 
op die res van die inkomste van die gemeente." 
Amendement: “.........Nege persent (9%) ................ 

Goedgekeur 2012.07.19 
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Motivering: 
Gemeentes sukkel al hoe meer en dit voel vir die gemeentes, op 
grondvlak, asof die Sinode nie omgee hoe swaar dit gaan nie – as die 
Sinode gespreek het...  Ja, Sinodaal het die Sinode van KZN baie 
verantwoordelikhede, maar tog is die NG Kerk in die eerste plek, plaaslike 
Kerk en moet die plaaslik Kerk sy verantwoordelikhede eers kan nakom.  
Daar is ook al 'n besluit geneem dat verantwoordelikhede afgewentel word 
na gemeentes. Verskeie gemeentes het hierdie verantwoordelikheid 
aanvaar en tog bring dit geen verligting op Sinodale vlak nie.  Daar word 
dus aanbeveel dat die Sinodale aanpassing net met een persent verlaag 
sal word tot 10%. Dit sal vir sommige gemeentes amper 'n R1000.00 per 
maand bespaar. Volgens Pongola se berekenings is hulle gemeentelike 
aanslag na al die moontlike aftrekkings tans  9.7%. En op hulle 8.75%.  Dit 
is ontsettend hoog en kniehalter die gemeentes.   
 
Aanbeveling 4: 
Besluite register Deel 6, bl 14, punt 15  Daar word aanbeveel dat die 
volgende sin geskrap word: "- alleenlik addisionele kollektes" 

Goedgekeur 2012.07.19 
Motivering: 
Alle Ringe slaan nie meer gemeentes aan vir CMD bydraes nie, want dit 
word 'n vrywillige bydra.  Hierdie besluit bring dus net verwarring en 
ongelukkigheid. 
 
Aanbeveling 5:  Besluite register Deel 6, bl 10 Daar word aanbeveel dat 
daar 'n punt 6.11 bygevoeg word wat lees: "'n Bedrag wat deur 'n 
gemeente geskenk word aan die CMD sal afgetrek word van die inkomste 
van die gemeente voor bydraes daarop bereken word." 
Amendement: Enige bydrae van „n gemeente aan die CMD word 
afgetrek van die inkomste van die gemeente voor Sinodale bydraes 
daarop bereken word. 

Goedgekeur 2012.07.19 
Motivering: 
Almal weet dat CMD kantore al hoe meer sukkel.  Maak dit dus vir die 
gemeentes moontlik om verligting t.o.v. hulle Sinodale aanslag te kry deur 
hulle plaaslike CMD kantore te ondersteun.  Hierdie besluit is ook in lyn 
met SARS wat persoonlike belastingverligting aan mense gee wat 
donasies aan die CMD maak.  Kom ons volg die Staat in hierdie sprong en 
doen dieselfde t.o.v. die gemeentes. 
 
Moontlikheid 2: 
Aanbeveling 6: 
Besluite register Deel 6, bl 10, punt 6.1  Daar word aanbeveel dat punt 6.1 in sy 
totaliteit vervang word met die woorde: "Sinodale bydraes word bereken teen 
11% op die gemeente se inkomste uit Dankoffers en Erediens kollektes." 

Afgekeur 2012.07.19 
Motivering: 
Voorbeeld: Dit sal Pongola maar net 'n verligting van R8261 vir die jaar 
gee, maar dit sal gemeentes help met hulle begrotings tov Sinodale 
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aanslag EN dit sal gemeentes die geleentheid gee om ekstra projekte vir 
fondsinsamelings in die gemeente te doen sonder om negatief geraak te 
word deur 'n verdere las van Sinodale bydraes.  Dit vergemaklik die hele 
stelsel baie. Geen inflasie aanpassings word voorgestel nie. Mettertyd kan 
die Sinode van KZN self die Bybelse beginsel aanvaar van 'n aanslag 
soos in aanbeveling 6, maar met 10%. 
Motivering SOS: 
Hierdie punt is nie haalbaar nie – vorige berekening. 

 
Aanbeveling SOS saamgevat: 
Die SOS keur aanbevelings 1, 3 soos geamendeer, 4 en 5 soos 
geamendeer goed en aanbeveling 2 en 6 af. 
 

Voorstel  
Ons stel voor dat die huidige formule soos volg gewysig word:  
Geen inflasie aanpassing in die toekoms nie 
Die persentasies verander soos volg:   
- Predikantsposte  4%   
- Skuld   6%   
- Balans   9%  
Die res van die formule bly dieselfde 

 
Hoe groot is ons as Sinode se bydrae tot die Algemene Sinode? 
Dit is wonderlik om te kan berig dat ons bydrae tot die Algemene Sinode 
verlaag het van 0,30% na 0,28%. 
 
Die groot vraag wat in gemeentes se gemoedere leef, is: “Met al die 
voorstelle van rente aanwending uit Reserwe fondse en hierdie nuwe 
berekening van Sin Bydraes – hoe gaan ons finansies klop?”  
Die totale bedrag verminder met ongeveer R1miljoen.  Die begroting wat 
tans ŉ tekort van byna R500,000 het, word soos volg aangepas: 
i.  Mediese subsidies verminder vanaf R761,400 na R400,000. Die balans 
word uit die voorgestelde fonds befonds.   
ii.  KZN Outreach subsidie van R1,174,568 val weg en word uit die 
voorgestelde fonds befonds.  Dit laat ons met ŉ tekort van R26,000 op die 
huidige begroting, wat ons glo ons met besparings kan goed maak. 
 

10   Versoeke rondom vrygestelde kollektes 
 
Daar is ŉ versoek dat kollektes vir en bydraes aan die NID (Nasionale 
Instituut vir Dowes) vir teologiese opleiding by NID vry gestel word van 
sinodale bydraes.  
Ons reken dat dit ŉ baie verdienstelike versoek is en ondersteun dit graag.  
Ons vertrou dat die Sinode en gemeentes ook positief hieroor voel en dat 
die nodige veranderinge in die gemeentes se finansiële jaarstate asook in 
die KZN bepalinge lêer aangebring sal word.  Die Sinode kan dit dalk selfs 
bekend stel via die ePosduif. 
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11   Ondersteuning van projekte 
 
Metropool bediening in Durban 
Ons was die afgelope paar jaar by hierdie projek betrokke, en dit het baie 
goeie dienswerk opgelewer.  Hierdie projek moet selfversorgend word 
omdat die sinode se ondersteuning volgende jaar ten einde loop. 
Die twee Ringe in Durban gaan saam die projek bedryf. Sommige 
aktiwiteite gaan ook vanuit Tuinsig Tehuis vir Bejaardes bedryf word ter 
wille van subsidies. Daar is tans groot uitgawes om die kerkgebou 
doelgeskik te maak, na afhandeling daarvan in 2012 sal die uitgawes 
verminder. 
 

12   Sinodale Sentrum 
 
Ons het met die kaptein van hierdie span, mev.  Marinda Meyer, ŉ 
onderhoud gevoer en gee dit graag deur: 
Marinda, jy dra verantwoordelikheid vir die onderhou en die bestuur van 
die sinodale gebou. 
 
Hoeveel mense werk daar en wie betaal daarvoor?  
Die Sentrum personeel bestaan uit ‟n Sentrumbestuurder, ‟n 
gebouetoesig-houer en twee skoonmakers. (Hulle salarisse word ten volle 
uit die bedryf van die Sentrum betaal en kos gemeentes niks.)  
 
Wat is julle verantwoordelikhede en drome? 
M Meyer: 
1. Finansiële bestuur van Sinodale Sentrum 
2. Geboue – Terrein- en Toerustingbestuur en aankope 
3. Personeelbestuur (2 algemene assistente en 1 geboue-opsigter) 
4. Permanente huurders 
5. Eksterne Konferensiebestuur 
6. Intern / Sinodale konferensie / Projek-bestuur 
7. Sinkronisering van alle Sinodale werksaamhede 
 
Wat maak jou opgewonde oor jou taak in die sinode?   
1. Die feit dat die sentrum stadig maar seker besig is om ŉ wins te maak. 
2. Die feit dat heelwat verbeterings,  opgraderings en instandhoudings-

werk gedoen kon word om hierdie bate van die kerk nie te laat 
verwaarloos nie.  

3. Die feit dat daar geen slegte skuld opgebou het gedurende die termyn 
wat ek die sentrum bestuur nie  

4. Dat ek saam met die sentrum personeel verhoudings kan bou met 
konferensie koördineerders, permanente huurders en ander in naam 
van die NG Kerk. – So ŉ getuienis kan wees vir die wêreld. (en nog 
kan geld maak). 
 

Wat beplan jy vir toekoms in jou afdeling?  
1. Baie meer gebruiksvriendelike konferensie fasiliteite bv. meer 

kragpunte vir skootrekenaars 
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2. Poog op die oomblik om ŉ koffiekroeg te begin. Kapasiteit (personeel) 
is op die oomblik nog ŉ probleem. 

3.  Opleiding vir personeel om op ŉ professionele wyse met die publiek te 
werk. 

 
Wat maak hulle opgewonde oor hul taak in die sinode?   

 Die twee assistente werk al in die twintig jaar by die sinode.  

 Hulle al drie is beide opgewonde dat hulle base (ek en die dominees) 

altyd mooi is met hulle en hulle met respek hanteer. 

 

Word die Sinodale Kantoor ten volle uitverhuur?  
Alle kantoorruimtes wat nie deur ons self gebruik word nie, word tans 
verhuur aan ander. 
 
As die Sinodale gebou ŉ verlies maak, hoekom verkoop ons nie die 
witolifant nie ?  
Die Sentrum maak geen verlies nie. Dit word so bestuur dat die 
inkomstes en uitgawes min of meer gelyk breek (ter wille van 
inkomstebelasting) en soms selfs ‟n klein wins maak. Sonder die Sentrum 
sou die Sinode sy eie kantore moes huur – nou kos dit ons niks nie. 
Die goeie nuus is juis dat die lening op die sinodale gebou  van R 15 961 
ten volle gedelg is en dat daar selfs R 18 939 oorgedra is na die 
Reserwefonds. 
 
Maak die sinode wins uit die gebou of kos dit ons gemeentes geld 
om in stand te hou? 
Alle instandhouding word uit die bedryf van die Sentrum betaal. Wanneer 
daar groot onderhoud nodig is, mag daar soms geld daarvoor by die 
Sinode geleen word, maar dit word gou weer terugbetaal. Dit kos 
gemeentes dus niks geld nie. 
  
Watter veranderings is afgelope jaar aan sentrum aangebring en 
watter onderhoudswerk is afgehandel?  
Ons het verskeie goeie verbeteringe aan ons sinodale sentrum 
aangebring wat gelei het tot meer effektiewe verhuring van ons 
kantoorruimtes en konferensie geriewe.   
Deur meer doelgerigte finansiële bestuur en aggressiewe 
skuldinvordering het ons daarin geslaag om ons debiteure te verminder 
en gesonder kommunikasie met ons huurders te vestig.  
 
Hoe gaan dit met die invordering van ou skulde? 
Daar is geen slegte skuld wat afgeskryf moet word op die oomblik nie. 
Konferensies wat bespreek word deur individue is vooruitbetaalbaar.  
Die staatsdepartemente betaal nie vooruit nie en mens moet gedurig 
opvolg sodat ŉ uitstaande bedrag nie te lank uitstaande bly nie.  
Die swart kerke wat oor naweke kerk hou in die sentrum vorder hulle geld 
by hulle lidmate in en raak sodoende soms agter met betalings. Met hulle 
moet ek voortdurend in gesprek bly en die geld kom soms baie stadig in.  
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Bemarking: Het jul bemarkingsveldtog vir die gebruik van die sin 
fasiliteite?  
Om werklike bemarkingsveldtogte te loods kos baie geld. Die teikengroep 
bly maar hier plaaslik. Op hierdie stadium is goeie diens, vriendelikheid 
en die „tweede myl stap‟ met konferensiegangers ons bemarkingsmetode. 
So kom mense altyd weer terug en vertel ook vir ander van die diens wat 
by die Sinodale Sentrum gelewer word. Soos wat ek navraag doen is Die 
Sinodale Sentrum ook op hierdie stadium die goedkoopste konferensie-
fasiliteite in Pietermaritzburg. Die enigste nadeel is dat hier nie ŉ groot 
saal met ŉ plat vloer beskikbaar is nie. Ek het wel al toegelaat dat troues 
hier gehou word in die ouditorium en dat daar dan ŉ tent op die grasperk 
opgeslaan word. Natuurlik moet hulle dan ook betaal vir die staanplek van 
die tent.  
 
Is daar enige toekomstige projekte in die pyplyn? 
Die opgradering van die kombuis is nog een van die groter projekte wat 
aandag moet kry. Op hierdie stadium kom ons nog reg daarmee vir ons 
eie uitgekontrakteerde spyseniering. Konferensies wat van hulle eie 
spyseniering gebruik maak, bring klaar voorbereide kos wat dan net in die 
„foyer‟ opgedien word. 
 

12   Aanbod om die Sinodale Sentrum te koop 
 
Netcare het die SOS genader met die versoek om die Sinodale gebou te  
koop met die oog op toekomstige uitbreiding van hulle sakebelange. 
Ons het die voorlegging vanaf Netcare ontvang en die agent ontmoet en 
na deeglike besinning besluit dat die Sinodale Sentrum nie verkoop sal 
word nie. 
 

13   Ander sinodale eiendomme 
 
Pastorieë  
Word die 2 sinodale pastorieë in stand gehou? 
Die twee pastorieë word goed versorg en ons as Sinode kan trots wees op 
ons eiendom.   
Die pastorie waarin ds. Botha van Aarde gebly het, word vir „n tydperk van 
een jaar verhuur met moontlikheid van verdere verhuring. 
 
Kinderhuise 
Kinderhuise se geboue is die eiendom van die Sinode. Volgens die 
gebruiksooreenkoms moet elkeen verslag doen oor die eiendom. 
Die kinderhuise trek finansieel baie swaar, maar hulle fokus is op die 
versorging van die kinders.  Danksy die Lotto en baie vrywillige skenkings 
vanaf onder meer gemeentes kon hulle oor die afgelope paar jaar mooi 
herstelwerk en instandhoudingswerk doen. 
 
Tuinsig 
Ons Tehuis vir Bejaardes word ook mooi in stand gehou en die senior 
burgers wat hier gehuisves word, praat met groot lof van hulle plekkie. 
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14   Bemagtigingsprojekte 
 
Ons wil graag met die volgende projekte en hulpmiddels leraars, 
gemeentes en ringe bemagtig: 
 

 Bemagtig leraars (en lidmate) vir aftrede  

 Ondersteun gemeentes (dmv kursusse, advies, geld) 

 Verarmende gemeentes wat swaarkry 

 Bemagtig Ring finansies om gemeentes te bemagtig  
 
Ons bied ook die admin-kursus elke jaar aan, en help gemeentes deur 
fasilitering, GPS en kursusse in bestuursvaardighede. 
 

15   Redaksionele kommentaar 
 
Ons vertrou dat ons die opdragte aan ons opgedra, getrou en effektief 
uitgevoer het en ons bevestig dat ons graag wil voortgaan om die Sinode 
(dit is mos al die gemeentes – sin hodos: saam op pad) te ondersteun.  
Hiermee taak afgehandel en dankie vir voortgesette ondersteuning. 
 

16 Aanbevelings van SOS 
 

1. Die Sinode besluit dat die Pensioenfonds van die VGK 
predikante as volg bestuur word: 
a. Dat ŉ beleggingsrekening in die boeke van die Sinode oopgemaak word 

in die naam van elke betrokke leraar op dieselfde basis as ander 
beleggings by die Sinode. 

b. Dat rente maandeliks bygevoeg word teen dieselfde koers as wat ons 
aan ander betaal (prima min 5%). 

c. Dat die balans van die betrokke persoon se belegging dan op ouderdom 
65 uitbetaal word of wanneer die persoon voor 65 sterf. 

d. Dat ons jaarliks ŉ staat aan die betrokke persoon stuur met die saldo 
van die rekening. 

 

2. Die Sinode besluit dat die volgende by die kerkorde reglement 
rondom medies goedgekeur word met dien verstande dat effektiewe 
kommunikasie met alle leraars hier rondom moet plaasvind.   
“Aanbeveling 1:  
Voeg ŉ nuwe Bepaling 14.5 by wat soos lees: BEPALING 14.5 – 
VERSWAKTE GESONDHEID 
Wanneer bedienaars van die Woord weens verswakte gesondheid of 
ouderdom of andersins uit die diens tree en hulle daarvoor kwalifiseer, 
moet hulle voordele ontvang volgens die bepalinge van die betrokke 
Reglement, Lewens-versekeringspolis of die Voortgesette Inkomste 
Versekering Polis, soos van toepassing. 
Aanbeveling 2:  
Vervang die woorde “Predikante- en Weduweepensioen-fonds” in Bep 
13.1.2 met “Predikante pensioenfonds”. 
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Aanbeveling 3: 
i.    Die beginsel, nl. dat die mediese subsidie uitgefaseer word, word 
aanvaar. 
ii.   Die afsny punt vir wie nog kan kwalifiseer vir die mediese subsidie, die 
datum sal wees van almal wat voor of gedurende 1961 gebore was. 
iii.  Die Gemeentes in KwaZulu-Natal sal soos in die verlede nog steeds „n 
bydrae maak tot die bekamping van die emeriti se mediese uitgawes en 
dat die beginsel van kruissubsidiëring word steeds toegepas. 
iv.  Die Sinode belê „n bedrag van R8 miljoen oor „n termyn van 10 jaar en 
die opbrengs word aangewend om die mediese subsidies te help finansier. 

 

3. Die Sinode besluit dat die SBS die hele saak van 
hulpverlening aan die RCA, URCSA en gemeentes as volg hanteer: 
Die hele saak van hulpverlening word deur die SBS hanteer, met 2 
werkgroepe wat die toewysing aan gemeentes hanteer.  
i. 'n Groep wat die gemeentes van die RCA & VGKSA se toedeling doen, 
word saamgestel uit verteenwoordigers van al drie kerke en funksioneer 
onder toesig van die KZN Outreach (ou Sendingkommissie), met verslag 
aan die SBS. 
ii.  'n Groep wat die NGK gemeentes se toedeling doen funksioneer onder 
toesig van die SBS.  
R 15 miljoen uit die algemene reserwe fondse van die sinode as 'n 
gemeente-ondersteuningsfonds is vir die doel goedgekeur.  
 i.  Die opbrengs word vir gemeente-hulpverlening aangewend. 
 ii. Vir die gemeentes van die VGK en RCA word die bedrag vir die 
huidige tot ŉ maksimum bedrag van: R 1,1 miljoen vasgepen. 
 iii. Die opbrengs meer as   R 1,1 miljoen word vir NGK hulpverlening 
aangewend. 
 iv. Indien die volle bedrag opbrengs nie gebruik word nie, word dit 
gekapitaliseer. 

 

4. Die sinode dra dit aan die gemeentes op om ernstig na die 
belange van hulle leraars te kyk en eerder alternatiewe te oorweeg 
sodat ons as kerk nie deel word van onregverdige arbeidpraktyke nie. 

 

5. Die Sinode besluit  dat die huidige formule vir Sinodale bydraes 
soos volg gewysig word:  
Geen inflasie aanpassing in die toekoms nie. 
Die persentasies verander soos volg:   
- Predikantsposte  4%   
- Skuld   6%   
- Balans   9%  
Die res van die formule bly dieselfde. 
Die besluiteregister Deel 6 word ook as volg gewysig: 
a. bl 9, punt  2.2 die volgende sin word geskrap: “en deur die SOS 
aangepas met „n bedrag wat nie hoër is as die amptelike inflasiekoers 
nie(VPI indeks)”. 
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b. bl 10, punt 6.1.3 word verander na:  “9% op die res van die 
inkomste van die gemeente”. 
c. bl 10, punt 6.11 word bygevoeg: “Enige bydrae van „n gemeente 
aan die CMD word afgetrek van die inkomste van die gemeente voor 
Sinodale bydraes daarop bereken word”. 
d. bl 14, punt 15: die volgende sin word geskrap: “alleenlik addisionele 
kollektes”. 
e. bl 14, punt 15 die sin: “alleenlik addisionele kollektes” word geskrap.   

 

6. Die Sinode besluit  dat die huidige formule vir Sinodale bydraes 
soos volg gewysig word:  
Geen inflasie aanpassing in die toekoms nie. 
Die persentasies verander soos volg:   
- Predikantsposte  4%   
- Skuld   6%   
- Balans   9%       Die res van die formule bly dieselfde. 

 

7. Die Sinode besluit dat kollektes vir en bydraes aan die NID 
(Nasionale Instituut vir Dowes) vir teologiese opleiding by NID vry 
gestel word van sinodale bydraes.  
Ons reken dat dit ŉ baie verdienstelike versoek is en ondersteun dit graag.  
Ons vertrou dat die Sinode en gemeentes ook positief hieroor voel en dat 
die nodige veranderinge in die gemeentes se finansiële jaarstate asook in 
die KZN bepalinge lêer aangebring sal word.  Die Sinode kan dit dalk selfs 
bekend stel via die ePosduif. 

 

8. Die Sinode besluit  dat die Sinodale Sentrum nie aan Netcare 
verkoop word nie.  
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VERSLAG VAN DIE SINODALE SPAN REGTE  

AAN DIE SINODE VAN KZN 2012 

1   Die SSR se verhaal 

Die Sinodale Span vir Regte het die voorreg om verskeie funksies binne 
die kerkverband te vervul. Ons adviseer in verband met kerkregtelike sake 
en versorg en publiseer die Bepalinge Lêer. 

Rondom die bestuur van diensverhoudinge het die SSR „n konferensie in 
2011 gehou waar twintig gemeentes teenwoordig was. Dewyk Ungerer, „n 
spesialis op hierdie gebied, was die aanbieder van die konferensie.  

 
Die SSR tree op as gevolmagtigde appèlkommissie van die 
Sinodevergadering en streef om alle funksies binne „n pastorale raamwerk 
te vervul. 

 
Tydens „n gesprek oor hoe die SSR bemagtigend in die sinodale verband 
kan inwerk, het ons al meer bewus geword van ons funksie om orde en 
heil binne die kerkverband te fasiliteer. Ons meen ook dat gesprekvoering 
met partye (ander diensgroepe), in plaas van briefwisseling rondom die 
Kerkorde, in bepaalde situasies die beter en verhoudingsmatige weg is. 

 
Die SSR bestaan uit verskeie kundige spanlede: 
Aktuarius en Voorsitter: Ds FJ van der Merwe 
Skriba en sekundus Aktuarius: Dr H Theunissen 
Onder Voorsitter: Dr BJ Tolmay 
Mnr CJ Stander (Primarius verteenwoordiger op die Moderamen) 
Ds FJ Herselman (Sekundus verteenwoordiger op die Moderamen) 
Dr RB van Aarde (Namens SBS) 
 
Sake deur KZN Sinode 2008 verwys na die SSR is almal afgehandel. Die 
sake het hoofsaaklik gehandel oor verandering van benaminge en 
bepalinge in die Bepalinge Lêer. 

Tydens Sinode 2008 is diensgroepe en stelsels verander. Die SSR was 
tevrede dat die verandering nie in stryd was met bestaande Bepalinge nie. 
Een gevolg van stelselverandering is dat die personeel in die sinodale 
kantoor as „n gawe- en funksiepoel beskou word en dus van tyd tot tyd 
geskuif en anders aangewend kan word. Die SSR monitor die aanwending 
van die werkerskorps. 

Verskeie bedieningspanne het die SSR gekontak insake projekte 
waarmee hulle besig was of wou begin. Ons is dankbaar dat ons kon 
saamdink en kerkordelike insette maak rondom die  Metropoolbediening, 
die Guidelines for training of believers en die prestasiemeting van sinodale 
werknemers. 
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Deurentyd is advies binne die kerkverband gesirkuleer, onder andere oor 
leraars en hulle swygreg in pastoraat in die lig van die Wet op Seksuele 
Misdrywe (2007). 

 
Die SSR het die KZN-kerkverband die afgelope meer as drie jaar met 
kerkregtelike adviese bedien. Alhoewel die SSR as vergadering 
sommige adviese kon gee, veral op versoek van ander bedieningspanne 
van die Sinode, moes Frikkie v d Merwe, as aktuarius van die sinode, 
meeste adviese op „n gereelde basis self gee. Hierdie adviese is 
gekontroleer by daarop volgende SSR-vergaderings. Die SSR het die 
afgelope paar jaar regtig as „n hegte span gefunksioneer. 

 
Die gee van adviese was en is beslis nie altyd „n maklike taak nie. „n Mens 
voel klein en dom en baie keer so onseker! Die sake waaroor vir advies 
gevra word, is uiteraard mos nie maklik en eenvoudige sake nie – in elk 
geval in die meeste gevalle nie! In die gee van die adviese is daar ook 
altyd „n klompie beginsels wat saam in spel moet kom. Die eerste baie 
belangrike ding is dat enige advies nie in die pad mag staan nie van Jesus 
as Hoof van die kerk in KZN en wat Self deur sy Woord en Gees regeer. 
Elke advies moes dus eers deur die filter van die Woord gaan. Gelukkig is 
die Kerkorde en die Bepalinge van die NG Kerk in KZN opgestel in „n 
luisterende en afhanklike gesindheid na Jesus.  
 
In haar eie riglyne en doelwitte het die SSR ingeskryf dat sy haar funksies 
binne „n pastorale raamwerk wil vervul. In die gee van adviese het nog die 
SSR as vergadering, nog Frikkie as aktuarius op „n koud-wettiese manier 
opgetree. Deurgaans is gepoog dat die omgee en liefde van Jesus 
Christus in elke lidmaat en gemeente se lewe ervaar sal word. 
 
Frikkie het heelwat tyd gespandeer om gemeentes en individue te begelei 
waar kerkregtelike adviese nodig was. Soms was dit nodig om lang 
afstande te ry om gemeentes / kerkrade / kerkraadkommissies persoonlik 
adviserend-fasiliterend te begelei. 
 
In die afgelope drie jaar was daar ongelukkig meer as een ring wat 
betrokke was by tugondersoeke teen predikante. As aktuarius moes 
Frikkie óf adviserend dien op van die Ondersoekliggame, óf by wyse van 
ander kommunikasiemiddele adviserend begelei. Hierdie was van die 
mees tydrowende, maar ook senutergendste adviese. Die koninkryk van 
God, die heil van die gemeente, asook die predikant en sy gesin, moes 
heeltyd in gedagte gehou word. Elke saak moes regverdig en billik hanteer 
word – so goed dat „n wêreldse hof nie die bevindinge van die 
Ondersoekliggame omver kan gooi nie. 
 
„n Ander saak wat die afgelope paar jaar telkens sy kop – soms op 
sensitiewe maniere – gewys het, was dié van homoseksualiteit. Verskeie 
sake in dié verband het aan die orde gekom. Sake soos byvoorbeeld:  
“Kan NG predikante gays in „n „huwelik‟ bevestig?” of “Kan vaste 
verhouding met mekaar is, in die ampte dien?” Kerkrade sal hulle 
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standpunte oor homoseksualiteit baie duidelik moet uitklaar in die lig van 
die Algemene Sinode 2007 se besluit. Dit kan sensitiewe ongemaklikhede 
voortydig oplos. 
 
Behalwe vir „n klomp ander sake waaroor adviese gegee moes word, was 
daar redelik baie navraag oor arbeids- en diensverhoudinge in die 
gemeentes en sommer ook oor gewone vergaderinggoeters soos die 
hantering van revisies en àppelle. Sommer weer „n kantaantekening: 
Kerkrade moet regtig kyk dat hulle Diensverhoudingkommissies 
goed toegerus is. 

 
In al die adviese, het ek maar net agtergekom hoe noodsaaklik die 
Kerkorde is. Sonder die orde wat vir ons daarin gegee word, sou die kerk 
in totale chaos ontaard het, „n chaos wat beslis nie tot eer van God sou 
strek nie. 
 
Gedurende ons termyn was daar sake wat vanaf ander sinodale 
bedieningspanne na die SSR toe gekom het, maar wat deurgevoer is na 
die Algemene Taakgroep Regte (ATR). Van hierdie sake, soos 
byvoorbeeld hoeveel ampte in „n gemeente moet wees; wie eredienste 
mag lei (aan die hand van die toerusting en bemagtiging wat binne NGK in 
KZN plaasvind rondom prediking en ander bedieninge) het op die ATR tot 
stewige debatte gelei en het neerslag gevind in nuut geformuleerde 
Kerkorde artikels by die laaste Algemene Sinode. Al is KZN die tweede 
kleinste sinode in die NG Kerk, maak sy „n verskil! 
 
Net „n persoonlike woord: Om op hierdie manier deel te wees van die 
kerk, is „n besondere voorreg. Om vertrou te word om adviese te gee, 
maak my (Frikkie) klein en nederig voel, maar ek wil vir die sinode van die 
NG Kerk in KZN baie, baie dankie sê vir die geweldige voorreg my gegun 
en die vertroue in my gestel. Vir al die foute wat ek gemaak het, vra ek 
groot om verskoning. Dankie ook vir die maand se salaris wat jaarliks aan 
Bergsiggemeente betaal word vir my tyd wat ek in die sinodale verband 
bestee. Dit help my om die kerkraad en gemeente in die oë te kan kyk as 
ek dikwels met sinodale goed besig is en uit die gemeente weg is. 
 

2   Sinodale personeel en Diensverhoudinge  
 
Die afgelope paar jaar is personeelbestuur hanteer deur Botha van Aarde 
(PSD) in samewerking met Frikkie van der Merwe (Aktuarius). Die SSR wil 
hulle bedank vir hulle bekwame hantering van verskeie personeel-
aangeleenthede. Die personeel in die sinodale kantoor word as „n gawe- 
en funksiepoel beskou en van tyd tot tyd word skuiwe gemaak om nuwe 
situasies te bestuur. Botha en Frikkie moes met personeel in gesprek tree 
om skuiwe te bewerk. Dit was ook hulle verantwoordelikheid om dissiplinêr 
op te tree. Baie dankie ook aan alle personeel wat uit hulle pad gaan om 
die saak van die KZN kerk te dien. 
Afskeid is geneem van Daleen du Preez 2008, Benedict Thotsejane 2010 
en Philip de Bruyn 2012. Spesiaal word Me Belinda Bouwer vermeld wat 
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na bykans 29 jaar by die sinodale sentrum uit diens getree het. Sy het in 
die drie dekades verskeie funksies vervul. Aan CMD kant het Mareleine 
Combrink na 18 jaar uit diens getree. Laastens word Dr RB van Aarde 
vermeld wat die kerk in KZN, asook die KZN CMD met onderskeiding 
gedien het vir 25 jaar. Hy was sedert 1994 PSD van die SKDB en ontvang 
demissie as PSD Gemeenskapsbedieninge. Sy weggaan is „n groot verlies 
vir ons almal en natuurlik Sinode Hoëveld  se wins. 

Huidiglik is daar verskeie bekwame personeellede in en aan diens. 

Marinda Meyer sinkroniseer alle sinodale werksaamhede en hanteer die 
bestuur van die sentrum. Saam met haar werk Mary Sithole, Irene Mlefu 
en Naul Janse van Rensburg. 

Elbie Raath tree as personeelhoof op en hanteer Argief, Inligting en 
Kommunikasie saam met Elize de Villiers. 

Doretha Swanepoel is ons finansiële bestuurder met die hulp van Cora 
Pretorius, Eureka du Plessis en Sonja vd Walt. 

Marinda Pieterse en Marinda Steyn is vir administrasie. Marlise Meter is 
aangestel aan CMD kant en doen hulle administrasie.   

 

3   KZN Predikante 
 
Predikante het die afgelope vier jaar in KZN gekom en gegaan. Die 
volledige verslag (met dank aan Elbie Raath) wat volg, dek die tydperk 8 
April 2008 tot 27 Julie 2012.  
 
3.1   Akte van Bevestiging (met handoplegging) 
 

 Ds. Magdalena Reyneke (sedert 3 September 2011: Marais) is op 

17.08.2008 georden en bevestig in Danskraal as tentmaker, waar 

sy tyd deel met CMD admin-bestuur. 

 Ds. Magdaleen Sadie is op 16.01.2010 georden en bevestig in 

Pietermaritzburg (Voortrekker) in „n deelpos met 

samewerkingsooreenkoms tussen Pietermaritzburg en 

Pietermaritzburg-Noord. 

 Ds. Chris de Vries op 17.10.2010 georden en bevestig in Suidkus, 

drie jaar kontrakpos. 

 Ds. Karlien van Wyk op 05.06.2011 georden en bevestig in 

Melmoth, drie jaar kontrakpos. 

 
3.2   Kennis van Bevestiging 
 

 Ds. GJ Kok vanaf Thabazimbi, in Bergville bevestig op 25.05.2008. 

 Ds. MJ Coetzee (Soedan), in Weenen bevestig op 01.07.2008. 

 Ds. LJ van Rooyen vanaf Durban-Oos, in Kokstad bevestig as 

hulpleraar met die oog op die Drakensberggebied op 24.08.2008. 
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 Ds. HL van Schalkwyk vanaf Malvern, in Vryheid-Wes bevestig op 

05.10.2008. 

 Ds. WA van Zyl vanaf Maclear, in Greytown bevestig in „n 

kontrakpos op 09.05.2009. 

 Emeritus ds HAJ Viljoen, bevestig in 2 jaar kontrakpos in Weenen: 

01.08.2009 tot 31.07.2011 as pastorale hulp. 

 Emeritus ds DJM Dekker, bevestig in kontrakpos in Paulpietersburg 

op 01.06.2009 as pastorale hulp. 

 Ds. FW Neser, voorheen van Vryheid, bevestig in Suidkus op 

30.08.2009, met opdrag Kingfisher Mobilisering Sentrum. 

 Ds. WGF Neethling, voorheen Kapelaan SALM, Monumentpark, 

bevestig in Durban-Oos op 20.09.2009 in 2 jaar kontrakpos. 

 Ds. J (Mossie) Mostert, voorheen Fouriesburg, bevestig op 

11.04.2010 as emeritus in „n 2 jaar kontrakpos by Cedarville-

Matatiele. 

 Ds. WA Pieters, voorheen in St James (Presbiteriaanse Gemeente) 

Befordview, bevestig op 12.02.2011 in Winterton. 

 Ds. HAA Bertram, voorheen Francistown, bevestig op 11.03.2011 in 

2 jaar kontrakpos in Vryheid-Wes. 

 Ds. NG Sennett, voorheen van Delmas (2005), bevestig op 

28.05.2011 in Hluhluwe. 

 Ds. DFB Nelson, voorheen van Warmbad (2010), bevestig op 

07.08.2011 in Vryheid-Suid. 

 Ds. JH Hattingh, vanaf Glencoe-Oos, bevestig op 28.08.2011 in 

Paulpietersburg. 

 Ds. A Landman, voorheen van Theunissen-Wes (2007-2011), 

bevestig op 09.09.2011 in Westville. 

 Ds. MG Willemse, emeritus vanaf Hazyview, bevestig op 

18.12.2011 in Glencoe-Oos. 

 Ds. JP Grobler, voorheen van Krugersdorp, bevestig op 20.04.2012 

in Scottburgh. 

 
3.3   Demissie 
 

 Ds. J Vosloo van Paulpietersburg, demissie op 31.05.2008, vertrek 

na Misgund, Oos-Kaap. 

 Ds. SH Rudolph van Pietermaritzburg-Noord, demissie op 

22.06.2008, vertrek na Brakpan-Oos. 

 Ds. JL Uys van Vryheid-Wes, demissie op 30.06.2008, vertrek na 

Oudtshoorn-Suid. 

 Ds. FPJ Brits van Empangeni, demissie op 20.06.2008, vertrek na 

Sabie. 
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 Ds. CJ van der Westhuizen van Greytown, demissie op 21.09.2008, 

vertrek na Despatch-Dagbreek. 

 Ds. HL van Schalkwyk van Malvern, demissie op 30.09.2008, 

vertrek na Vryheid-Wes. 

 Ds. RF Geyser van Durban-Oos, demissie op 31.12.2008, vertrek 

na Brakpan-Wes. 

 Ds. MJ Coetzee van Weenen, demissie op 01.03.2009, vertrek na 

Khartoum, Sudan. 

 Ds. PJ Kruger van Cedarville-Matatiele, demissie op 09.08.2009, 

vertrek na Zeerust. 

 Dr. AH Verhoef van Suidkus, demissie op 31.12.2009, vertrek na 

Noord-Wes Universiteit (Potchefstroom kampus) as Senior Lektor in 

Filosofie. 

 Ds. MF Scholly van Melmoth, demissie op 28.03.2010, vertrek na 

Louwna (Noord-Kaap Sinode). 

 Ds. RT Kramm van Vryheid-Suidoos, demissie op 28.03.2010, 

vertrek met verdere studie. 

 Ds. JH Hattingh van Glencoe-Oos, demissie op 21.08.2011, vertrek 

na Paulpietersburg. 

 Dr. ZRA Strydom van Die Kruin, demissie op 01.02.2012 (Art 64.5.4 

KO 2007). 

 Ds. C de V Swart van Port Shepstone, demissie op 17.06.2012, 

vertrek na Doornkloof. 

 Ds. JJ van Zyl van Port Shepstone, demissie op 21.07.2012, 

vertrek na Upington-Blydeville.  

 Dr. RB van Aarde, PSD Gemeenskapsbediening en gekoppel aan 

Hayfields, demissie op 27.07.2012. Vertrek na Sinode Hoëveld. 

 

3.4   Emeritaat 
 

 Ds. LW Meyer van Weenen, emeriteer op 31.05.2008. Vestig in 

Parys, Vrystaat. 

 Ds. WJC van Beek van Pietermaritzburg Moedergemeente, 

emeriteer op 31.05.2008, vestig in Suid-Kaap. 

 Dr. AJ Boshoff, Streekhoof Bybelgenootskap, Durban 

(gemeente Pinetown) het op 30.06.2009 emeritaat aanvaar. Hy 

bly aan as deeltydse Verteenwoordiger by Bybelgenootskap. 

 Ds. S Blom van Durban Moedergemeente emeriteer in 1995, 

bedien verder as Pastorale Hulp in 2003 en kontrak verstryk 

finaal op 31.12.2009. Vertrek uit KZN. 

 Ds. TIJ de Wet, Umhlanga emeriteer op 31.12.2009 en bly aan 

as Emeritus Leraar. 
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 Ds. JH Wildenboer van Krantzkloof emeriteer op 27.02.2010 en 

bly nog vir 1 jaar aan as Emeritus Leraar. Die gemeente neem 

afskeid op 11 Maart 2011. 

 Ds. T Jordaan van Escombe emeriteer op 31.12.2010 en bly in 

jaar-tot-jaar kontrakpos as Emeritus Leraar. 

 Ds. PJ Roelofse van Hluhluwe emeriteer op 28.02.2011 en 

vestig in Hluhluwe. 

 Ds. GP Kemp van Westville emeriteer op 30.06.2011 en vestig 

in Westville. 

 Ds. L van der Walt van Scottburgh emeriteer op 26 Februarie 

2012 en vestig in Margate. 

 

3.5   Bedank 
 

 Ds. G Louw van Winterton het op 14 Maart 2010 bedank as leraar 

en as lidmaat van die NG Kerk. 

 
3.6   Oorlede 
 

 Ds. JG (Jan) Odendaal is op 14.03.2008 oorlede. Hy het die 

gemeente Pinetown vanaf 1950 tot 1960 bedien, en daarna vertrek 

na Roodepoort. 

 Ds. FS Marincowitz is op 07.05.2008 in Tzaneen oorlede. Hy was 

vanaf 1964 tot 1969 predikant in Pietermaritzburg-Noord, waarna 

hy na King William‟s Town vertrek het.  

 Ds. D Wagenaar is oorlede op 18.05.2008. Hy het in 1995 sy 

bediening in Lindley begin en is in 1997 in Kokstad bevestig, waar 

hy die gemeente vir agt jaar bedien het. Weens sy 

gesondheidsprobleme het die gesin in Mei 2005 na Port Shepstone 

verhuis, waar ds Wagenaar as Pastorale Hulp „n bietjie minder 

verantwoordelikhede gedra het. Teen einde Junie 2007 het sy 

gesondheid sodanig versleg dat hy genoodsaak was om te 

emeriteer.  Na jare se wag vir „n longoorplanting, is „n geskikte long 

uiteindelik gevind en die oorplantingsoperasie is Saterdagoggend 

suksesvol uitgevoer.   Gedurende die nag het hy egter „n hartaanval 

gehad wat hy nie oorleef het nie. 

 Ds. NW Pentz is op 24.05.2008 oorlede. Hy het die gemeente 

Gelofte (toe Danskraal-Monument) vir die tydperk 1972 tot 1977 

bedien. 

 Ds. Jean Louis du Plessis Raath is op 11.04.2009 oorlede. Die 

gedenkdiens was op Saterdag, 18.04.2009 in George-Tuinedal. Ds. 

JL de P Raath, het vroeër Oranjeville (1957-1961),  Gamka-Oos 

(1961-1969),  Senekal (1969-1978) en Noordkus (1978-1995) 
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bedien, waar hy in 1995 emeriteer het. Hy was ook in 1991 

Assessor van die KZN Sinode. 

 Ds AH Malan is op 27.05.2009 oorlede. Hy het sy bediening van 40 

jaar in KZN begin toe hy in 1948 in Ladysmith bevestig is. Daarna 

het hy Die Strand, Saldanha Militêr, Vrede, Vanderbijlpark, 

Vanderbijlpark-Suid, Krugersdorp-Noord, Kameeldrif en Tuinrand 

bedien. Hy het sy bediening weer in KZN afgesluit toe hy in 1983 in  

Durban bevestig is, waar hy in 1988 emeritaat aanvaar het.  

 Ds. A (Attie) Smit is op 11.06.2009 oorlede. Hy is in 1957 in 

Merlindale georden en bevestig. Op 03.12.1966 het hy leraar van 

Greytown geword. Toe Port Shepstone agt jaar later afstig, is hy in 

1974 na die nuwe gemeente Margate beroep. Na dertien jaar het hy 

na Hendrina vertrek waar hy gewerk het tot met sy emeritaat in 

1994. 

 Ds. Hennie du Toit is op 08.09.2009 oorlede. Hy is in 1950 in sy 

eerste gemeente, Empangeni, bevestig. Vanaf 1960 tot 1967 het hy 

Estcourt en Heuwelsig bedien. In 1967 is hy terug na Empangeni 

en in 1972 na Noordland. Daar het hy in 1984 emeritaat aanvaar. 

Hy was vir die tydperk 1962 tot 1965 assessor van sinode Natal. 

Terug in Empangeni het hy op die moderamen gedien, was 

voorsitter van die SSK en tot met sy aftrede ook voorsitter van die 

SKA. 

 Prof G.C. Pippin Oosthuizen is op 20.03.2010 op ouderdom 87 jaar 

oorlede. Hy was vir baie jare lidmaat van Westville gemeente en 

prof. in Sendingwetenskap en Religieuse Studies aan die 

Universiteite van Westville en Zululand.  

 Ds AJ de Jongh wat Port Natal (1966 – 1974) bedien het en in 1994 

emeritaat aanvaar het, is op 04.09.2010 oorlede.  

 „n Lid van die Moderamen, ouderling Sim van Heerden van 

Pongola, is op 11.09.2010 oorlede. 

 Oud Kapelaan-Generaal RP (Pierre) Jordaan, wat ook op 

Mtubatuba dominee was (1966-1969) en later kapelaan by 5SAI, 

Ladysmith, is op 28.09.2010 oorlede.    

 Ds. SJ (Fonnie) du Toit is op 07.01.2011 in Port Elizabeth oorlede. 

Hy was vanaf 1983 tot 1989 as Organiserende Sekretaris in KZN 

verbonde aan die Bybelgenootskap. Voorheen het hy ook die 

gemeentes Pietermaritzburg-Noord (1957 tot 1963) en Suidkus 

(1968 tot 1983) bedien. 

 

4   Die Kerkorde 
 
Die Kerkorde het na die Algemene Sinode 2011 dramaties verander. Al 
die besluite wat by artikels in die ou Kerkordes was, is verwyder en in 
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Reglemente ingewerk. Daar het ook „n hele klomp nuwe reglemente die lig 
gesien. Voorbeelde hiervan is:  
 
Reglement vir die moderamen (Regl 1) 
Reglement vir die bestuurspan van die moderamen (Regl 2)  
Reglement vir die algemene bevoegdheidsraad (Regl 8)  
Reglement vir die algemene kuratorium (Regl 9)  
Reglement vir vaste termynposte (Regl 13)  
Reglement vir bestuur van diensverhoudinge by wangedrag, ongeskiktheid 
en onvermoë (Regl 15) 
Reglement vir tug en dissipline (Regl 16)  
Reglement vir appèl of beswaar (Regl 17) 
 
Al die ander reglemente is ook deeglik hersien, verander en bygewerk. 
 
Hierdie veranderinge bring mee dat die Kerkorde en Reglemente nou nie 
net baie goed op datum is nie, maar ook dat dit meer gebruikersvriendelik 
is. Ons wil aanbeveel dat almal „n kopie van die nuwe kerkorde, Kerkorde 
2011 en Reglemente kry, want die oues gaan net nie meer bruikbaar wees 
nie. 
 

5   Wysigings aan KZN Bepalinge Lêer in die lig van Die 
Kerkorde 2011 
 
Op versoek van Sinode 2008 word Bepalinge vir verandering eers 
aangehaal en die aanbeveling (verandering) volg daarna. Die “aanhaling” 
is in „n kleiner druk en volg uiteraard die numerering in die Bepalinge Lêer. 
Die “aanbeveling” geskied in groter en duideliker druk en volg die 
numering van die huidige verslag. 

 
5.1    Algemeen   
 

5.1.1   Aanbeveling: Die SSR kry opdrag om die nodige redaksionele 
veranderinge  in die Bepalinge Lêer insake benaminge en verwysings 
(byvoorbeeld na KO artikels en Reglemente) wat verander het, aan te 
bring.  

 
5.2   Bep 7.1.3: 
‟n Vakature bestaan nie vir ‟n onbepaalde tyd nie. Indien die ring oordeel 
dat die gemeente in afsienbare tyd nie weer ‟n leraar sal kan beroep nie 
(vgl Art 12.7.3), verval die vakature. Dit beteken nie dat die gemeente 
ophou bestaan nie.  
 

5.2.1   Aanbeveling: Skrap Bep 7.1.3.  

  
Motivering: Die gemeente hou tereg nie op bestaan nie. Die drie ampte 
wat amptelik leiding gee (Art 3.1.1. Kerkorde 2011) hou ook nie op 
bestaan nie. Daar is doodgewoon „n vakature. 
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5.3   Bep 7.4: 
Bepaling 7.4 – Versoek om beroepbaarstelling 
7.4.1 'n Leraar wat vanweë siekte (sy eie of dié van 'n gesinslid) nie meer 
op 'n spesifieke plek kan arbei nie, mag die ring met 'n  gemotiveerde 
versoek tot beroepbaarstelling nader. 
7.4.2 Indien die ring oordeel dat die versoek meriete het, stel die skriba 
van die ringskommissie deur kennisgewing in Die Kerkbode die leraar 
bekend met die oog op beroeping. 
 

5.3.1   Aanbeveling:  Skrap Bep 7.4 

 
Motivering. Die Bepaling is onnodig in die lig van die feit dat predikante 
vrylik kan aansoek doen vir vakatures of kan reageer op advertensies. 

 
5.4   Bep 7.5.1 
Die beroeping geskied volgens die voorskrifte van Artikel 7 en die Besluite 
daarby. 
 

5.4.1   Aanbeveling: Vervang “en die besluite daarby” met “met 
inagne-ming van toepaslike Reglemente van die Algemene Sinode 
(bv vir  Tentmakerbedieninge, Vaste Termynposte, ensomeer).”  

 
Motivering: Art 7 bevat nie meer bykomende Besluite nie. Verder maak dit 
duidelik dat daar verskillende beroepingsvereistes is vir verskillende tipe 
predikantsposte. 

 
5.5   Na aanleiding van Aanbeveling 9.1.1 

Aanbeveling: 
5.5.1   Bep 7.9.6. Vervang ATR met  ABR. 
5.5.2   Bep 8.1.3. Verander die verwysing Art 8.1.3.1 met Art 8.1.5. 
5.5.3   Bep 8.1.6. Skrap net die numeriese verwysing 2.1.12.  
Die reglement se numering het verander.  

 
5.6   Bep 8.2: 
 

5.6.1   Aanbeveling: Voeg „n nuwe Bep 8.2.6 by, naamlik “Die 
Aktuarius gee kennis aan die Algemene Bevoegdheidraad van enige 
verandering wat ingetree het in bevoegdheid of standplaas.” 

 
Motivering: Art 8.3 van Kerkorde 2011 bring die nuwe Bevoegdheidsraad 
in spel.  
 
5.7   Bep 11.1.2:  
In alle gevalle van verlies van bevoegdheid word die Akte van Legitimasie 
deur die vergadering wat die saak hanteer aan die Aktuarius gestuur, wat 
op sy beurt die inligting en die Akte van Legitimasie aan die Algemene 
Taakspan Regte laat toekom. 
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5.7.1   Aanbeveling: Vervang “Algemene Taakspan Regte” met 
“Algemene Bevoegdheidsraad”. 

 
Motivering: Vgl Art 8.3 van Die Kerkorde 2011 wat die Bevoegdheidraad in 
spel bring. 
 
5.8   Bep 13.1.2:  
“Alle voltydse leraars moet lid wees of word van die Predikante- en 
Weduweepensioenfonds van die NG Kerk van SA, die Groeplewens-
versekeringskema van KZN  asook die Mediese fonds waarby KZN as 
groep inskakel (tensy die leraar aan „n erkende mediesefonds van sy/haar 
eggenote/eggenoot behoort).” 
 

5.8.1   Aanbeveling: Verander om te lees “Alle voltydse leraars moet 
lid wees of word van die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk 
van SA, asook die Mediese fonds waarby KZN as groep inskakel 
(tensy die leraar aan „n erkende mediesefonds van sy/haar 
eggenote/eggenoot behoort).” 

 
Motivering: Die pensioenfonds se aard en naam het verander. Die 
Groepslewensversekeringskema van KZN is sedert 2002 „n geslote fonds. 
Dit raak nie leraars wat nuut in KZN inkom nie.  
 
5.9   Bep 13.1.3 – 13.1.4:  
13.1.3 Termynbepaalde kontrakpos (Vgl Besluite by Art 11): 
13.1.3.1 Predikante in ‟n termynbepaalde kontrakpos word vergoed 
ooreenkomstig sy/haar diensooreenkoms met die beroepende 
vergadering. 
13.1.3.2 Predikante in ‟n termynbepaalde pos is vir sy/haar eie pensioen- 
en mediesefonds verantwoordelik. Die beroepende vergadering sien toe 
dat voldoende voorsiening gemaak word om die leraar in staat te stel om 
sy eie pensioen en mediesefonds te verseker. 
13.1.4 Tentmakers word vergoed volgens die voorwaardes van die 
diensooreenkoms (vgl. Reglement vir Tentmakerbediening – Algemene 
Sinode). 
 

5.9.1   Aanbeveling: Skrap en vervang met „n nuwe 13.1.3: Vaste 
Termynposte en Tentmakerbedieninge word hanteer ooreenkomstig 
die betrokke Reglemente.  

 
Motivering: Die besluite in Die Kerkorde 2007 is in 2011 in Reglemente 
vervat wat die veranderde aard van verskillende tipes poste verdiskonteer. 
  
5.10   Bep 13.2.2  
 

5.10.1   Aanbeveling: Verander die benaming “Termynbepaalde 
Kontrakpos” na  “Vaste termynpos”.   
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5.11   Bep 14.1.3: 
Die Kommissie wat diensverhoudinge hanteer, oordeel of hy in terme van 
die Reglement vir die Reëling van die Opleiding en Legitimasie van 
Evangeliedienaars – Algemene Sinode en die Reglement vir die 
Predikante Pensioenfonds – Algemene Sinode kwalifiseer vir 
uitdienstreding met behoud van bevoegdheid en met pensioen. 
 

5.11.1   Aanbeveling: Verander Bep 14.1.3 om te lees: Die Kommissie 
wat diensverhoudinge hanteer, oordeel of hy in terme van Die 
Kerkorde Artikel 14 kwalifiseer vir emeritaat met behoud van 
bevoegdheid. 

 
5.12   Bep 15.4:  Dienstermyn van ouderlinge en diakens 
15.4.1 Elke kerkraad bepaal self, na gelang van eie omstandighede, die 
dienstermyn van ouderlinge en diakens.  
 

5.12.1   Aanbeveling: Skrap hierdie bepaling en pas die numering 
aan. 

 
Motivering: Kerkorde Artikel 15.2 stipuleer presies dit. Duplisering is 
onnodig. 
 
5.13   Bep  25.1.2: 
By die hantering van diensverhoudinge, kerklike geskille en tugsake dien 
Artikels 12 en 23 en hoofstuk 5 van Die Kerkorde sowel as die Riglyne vir 
die beslegting van kerklike geskille as handleiding. Die Bestuursgids vir 
Diensverhoudinge moet dien as riglyn wanneer diensverhoudinge ter 
sprake is. 
 

5.13.1   Aanbeveling: Verander om te lees: By die hantering van 
diensverhoudinge by wangedrag (insluitend tugwaardige sondes – 
vgl Kerkorde Hoofstuk 5), ongeskiktheid en onvermoë word opgetree 
volgens Kerkorde Artikel 12.7, Hoofstuk 5 van die Kerkorde, die 
Reglement vir die bestuur van diensverhoudinge by wangedrag, 
ongeskiktheid en onvermoë en die Reglement vir Kerklike Tug en 
Dissipline. 

 
Motivering:    Die Besluite by Art 12 en die prosedures vir tughandeling, 
soos vervat was in  Hoofstuk 5 van die Kerkorde, is nou opgeneem in 
bogenoemde reglemente. 
 

5.13.2   Aanbeveling: Sit „n voetnota by “diensverhoudinge”: Vir die 
hantering van diensverhoudinge in die algemeen sien die 
Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge. 
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5.14   Bep 28.2: 
Die kerkraad stel desverkiesend huishoudelike bepalinge op vir sy 
vergaderinge en vir werksaamhede van sy amptenare en kommissies, 
mits dergelike bepalinge nie in stryd is met die Woord van God, die 
Kerkorde en die Sinodale Bepalinge nie. 
 

5.14.1   Aanbeveling: Voeg by bestaande: Elke gemeente moet in 
besit wees van „n kerkraads-goedgekeurde personeelbeleid. 

  
Motivering: „n Personeelbeleid is van kritiese belang in elke gemeente. 
 
5.15  Bep 28.7.3: 
Die aangaan van skuld om vaste bates te verbeter, te vermeerder of nuwe 
poste te skep of om vaste eiendom te koop, mag alleen na raadpleging 
met óf die beplanningskommissie of die finansiële kommissie van die ring 
geskied. 
 

5.15.1   Aanbeveling : Voeg in na “raadpleging met”,  “...die tersaak-
like kommissie van die ring...”. 

 
Motivering : Ringe struktureer hulleself nie meer in terme van standaard 
kommissies nie. Nie almal het beplanningskommissies of selfs kommissie 
wat die geld hanteer nie. 
 
5.16   Bep 31.3.1: 
Lees tans: Die voorsitter neem die opening en leiding van die ring waar. 
Indien daar nog nie „n voorsitter gekies is nie, neem die leraar met die 
langste diens wat die oudste in jare is waar totdat die voorsitter gekies is. 
 

5.16.1   Aanbeveling: Wysig om te lees: Die leraar met die langste 
diens wat die oudste in jare is, hanteer die konstituering en opening 
van die ringsvergadering en tree op as voorsitter tot en met die 
verkiesing van „n voorsitter vir die vergadering. 

 
Motivering: Dit bring hierdie bepaling in lyn met Kerkorde Art 40.1 en die 
voorgestelde wysiging van Bepaling 37.3.1. 
 
5.17   Bep 31.4: 
Lees tans:  Die ring kies 'n voorsitter, ondervoorsitter en skriba vir die 
vergadering en daaropvolgende vergaderings vir „n tydperk soos deur die 
ring besluit.  
 

5.17.1 Aanbeveling: Vervang met “Die ring kies 'n voorsitter, onder-
voorsitter en skriba vir die vergadering.” 

  
Motivering: Die personeel van die vergadering is net vir daardie 
vergadering.  
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5.18   Bepaling 31.8 – Kerkvisitasie 
31.8.1 Die ring sien toe dat gereeld persoonlike visitasie in al die rings-
gemeentes gedoen word. 
31.8.2 Skriftelike visitasieverslae dien voor die ringsvergadering. 
31.8.3 Die ring rig die visitasie in na behoefte van plaaslike mstandighede. 
Hierin kan gebruik gemaak word van die riglyne vir visitasie (vgl Riglyne vir 
Kerkvisitasie, Deel 4 – bladsy 21). 
 

5.18.1   Aanbeveling: Skrap “persoonlik” in 31.8.1 
5.18.2   Aanbeveling: Skrap 31.8.2 

 
Motivering: 31.8.3 noem dat die Ring visitasie mag inrig volgens plaaslike 
omstandighede. Ringe werk nie meer almal met persoonlike besoek of 
skriftelike verslae nie.   
  
5.19   Bep 31.10 Bepaalde bevoegdhede van die Ring 
 

5.19.1   Aanbeveling: Voeg „n Bep 31.10.6 by, naamlik: Die Ring is 
bevoeg om “beperkte bevoegdheid insake prediking aan ouderlinge 
toe te ken op versoek van „n kerkraad.” 

 
Motivering: Art 31.9 en 48.3.5 maak voorsiening vir preekbevoegdheid van 
ouderlinge in gemeentes waar hulle nie lidmate is nie. 
 
5.20   Bep 31.12 
 

5.20.1  Aanbeveling: Korrigeer die numerering. Dit moet 31.12.1 en 
31.12.2 wees. 

 
5.21   Bep 31.12.2: 
Die vermeerdering, kombinering, eenwording en samesmelting van 
gemeentes geskied met advies van die ring of van „n  gevolmagtigde 
kommissie van die ring. 
 

5.21.1 Aanbeveling: Skrap hierdie bepaling. 

 
Motivering: Die nodige voorskrifte word reeds in die ter sake Reglement (in 
31.12.1 na verwys) gegee. 
 
5.22 Bep 33.1.2:  
 

5.22.1  Aanbeveling: Vervang verwysing na Art 33.3 met Art 33.1.1.  
5.22.2 Aanbeveling: Skrap verwysing na die Bep 7.1.3 (in lig van 
aanbeveling 9.2.1). 

 
5.23   Bep 37.1  - 37.10: 
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5.23.1   Aanbeveling: Verander na Bep 35.1 – 35.10. 
5.23.2  Aanbeveling: Verander die verwysing by 37.1 na KO Art 35-37 
na KO Art 34-35. 

 
Motivering: Die Bepalings hou nie verband met Art 37 nie, maar Art 34-35. 
 
5.24  Bep  37.1.1:  
Die Moderator neem die formele opening met 'n gepaste Skrifwoord en 
liturgiese handeling waar. 
 

5.24.1   Aanbeveling: Vervang met: “Die afgevaardigde bedienaar van 
die Woord met die langste diens wat die oudste in jare is, open die 
vergadering en gaan voor totdat die moderator gekies is.” 

 
Motivering: Vgl Art 41. 
 
5.25   Bep 37.3: 
37.3.1 Teen die einde van elke tweede gewone Sinodevergadering verkies 
die vergadering agtereenvolgens 'n Moderator, Assessor, Aktuarius en 
Skriba vir die volgende twee vergaderings.  
37.3.2 Die Sinodevergadering wys sekundi aan vir die Assessor, Aktuarius 
en Skriba. Die Assessor dien as sekundus vir die Moderator.  
37.3.3 Die Moderamen wys voor die sinodevergadering „n assistentskriba 
aan wat ook as voorsitter van die notulekommissie dien. 
37.3.4 As daar tussen Sinodevergaderings 'n vakature sou ontstaan, wys 
die Moderamen iemand aan om die vakature te vul. 
37.3.5 Die verkose Moderatuur sorg vir die ordelike verloop van die 
volgende twee Sinodevergaderings. Die vorige Moderatuur se termyn 
verstryk aan die einde van die vergadering waarop die nuwe Moderatuur 
verkies is. 
37.3.6 Die verkose Moderatuur dien tussen Sinodevergaderings as 
Dagbestuur van die Moderamen. 
 

5.25.1   Aanbeveling: Vervang bepaling 37.3.1 – 37.3.6  met die 
volgende: 
 
37.3.1 Ter aanvang van die Sinodevergadering word ‟n Moderatuur 
verkies vir die duur van die vergadering. 
37.3.2 Die Moderatuur bestaan uit „n moderator, assessor, aktuarius 
en skriba. 
37.3.3 Die Moderatuur, onder leiding van die moderator, lei die 
vergadering op „n kerkordelike wyse. 
37.3.4  Die Sinodevergadering wys sekundi aan vir die Assessor, 
Aktuarius en Skriba. Die Assessor dien as sekundus vir die 
Moderator. 
37.3.6 Die verkose Moderatuur dien tussen Sinodevergaderings as 
Dagbestuur van die Moderamen. 
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37.3.5 Indien daar tussen Sinodevergaderings 'n vakature op die 
Moderatuur sou ontstaan, wys die Moderamen iemand aan om die 
vakature te vul. 

 
5.26   Bep 37.5.6:  
Hy is lid van die Algemene Taakspan Regte en gee aan die Algemene 
Taakspan Regte kennis van alle gevalle van predikante of proponente wat 
hul bevoegdheid verbeur het. 
 

5.26.1   Aanbeveling: Vervang “Algemene Taakspan Regte” in die 
tweede voorkoms met “Algemene Bevoegdheidsraad”. 

 
Motivering: Vgl Art 8.3 van Kerkorde 2011 wat die Bevoegdheidraad in 
spel bring. 
 
5.27   Bep 50.1.2 – 50.1.3: 
50.1.2 As handleiding in die kategetiese onderrig word die hand- en/of 
leerboeke wat uitgegee word in opdrag van die Algemene Sinode, gebruik. 
50.1.3 Alleen in uitsonderlike gevalle mag die kerkraad toestemming gee 
dat afgewyk word van die leerplan soos deur die Algemene Sinode 
aangebied. 
 

5.27.1   Aanbeveling: Skrap 50.1.2 – 50.1.3 en vervang met: “50.1.2 
Kerkrade besluit self oor die kategese-benadering en gepaardgaande 
hulpmiddels om gestalte te gee aan 50.1.1.” 
8.27.2   Aanbeveling: verander die numerering van 50.1.4 na 50.1.3.  

 
5.28   Bep 50.2.4: 
Kinders wat die skool verlaat voordat die volle leerplan deurloop is, mag 
ingeskakel word by die belydenisklas mits die leraar toesien dat die 
leerstof van die volle leerplan in hoofsake met hulle behandel word. 
 

5.28.1   Aanbeveling: Skrap. 

 
Motivering: Bep 50.1.1 noem wat nodig is vir toelating tot belydenis. 
 
5.29   Bep 50.4.1: 
Kategese word in elke gemeente beoefen as deel van die onderrigtende 
taak van die Kerk (Matt 28: 19, Joh 21: 16).  Die kerkraad is direk 
verantwoordelik vir die daarstelling en instandhouding van die kategese-
skool sowel as vir die aanstelling van die onderhoofde, sekretaris(se) en 
kategete. 
 

5.29.1   Aanbeveling: Skrap alles na “kategese” in die tweede sin. 

 
Motivering: Die beginsel is reeds in die eerste deel van die Bepaling 
gestel. Hoe die personeel moet lyk om dit te bereik, is die kerkraad / 
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gemeente se besluit. Tweedens is daar net kategese en daar bestaan nie 
„n ding soos „n kategeseskool nie. 
 
5.30   Bep 50.9 – 54.2, 55.1 – 56.1: 
 
Bepaling 50.9 – Kommissies wat jeugsake hanteer 
Kommissies wat jeugsake hanteer word op kerkraads-, rings- en 
sinodeverband, vir die toepassing en uitbouing van die Kerk se aanvaarde 
jeugbediening benoem. Hierdie kommissies behartig, in die nouste 
samewerking met mekaar, die belange van die verskillende aspekte van 
die kerk se jeugbediening met rapport aan die betrokke kerkvergadering, 
wat weer aan die volgende meerdere kerkvergadering rapporteer. 
 
Bepaling 52.1 – Die kerkraad se kommissie wat gemeentebediening 
hanteer 
52.1.1 Die kerkraad wys 'n kommissie wat gemeentebediening hanteer 
aan.  Die kommissie word saamgestel volgens eie behoeftes uit 
kerkraadslede en gemeentelede wat met besondere gawes vir hierdie 
werk toegerus is.  Die Vrouediens (waar dit funksioneer) lewer verslag aan 
die kerkraad se kommissie wat gemeentebediening hanteer. 
52.1.2 Hierdie kommissie gee leiding aan die kerkraad ten opsigte van die 
toepassing van die Beleid vir Gemeentebediening van die Algemene 
Sinode in die plaaslike gemeente en werk ten nouste saam met die 
ooreenstemmende kommissies van die meerdere vergaderings. 
 
Bepaling 52.2 – Die ring se kommissie wat gemeentebediening 
hanteer 
52.2.1 Die ring se kommissie wat gemeentebediening hanteer bestaan uit 
lede van die ring en verteenwoordigers van die ringskomitee van die 
Vrouediens (waar dit funksioneer). 
52.2.2 Die kommissie mag lidmate op grond van hulle kennis of 
bekwaamheid in verband met hierdie dienswerk as lede koöpteer. 
52.2.3 Die kommissie behartig die toesig oor hierdie dienswerk in 
ringsverband deur koördinering en beplanning van werksaamhede in die 
ringsgebied, leiding en advies aan die ring en kerkrade, reëling van 
konferensies en kursusse vir lidmate en ampsdraers. 
 
Bepaling 53.1 – Reglement vir die Sending van die NG Kerk 
Sending word onderneem volgens die Reglement vir die Sending / 
Getuienis van die NG Kerk – Algemene Sinode.    
 
Bepaling 54.1 – Die kerkraad se kommissie vir die diens van 
barmhartigheid 
54.1.1 In die lig van die skriftuurlike opdrag van die diakens, dien die hele 
diakonie as die kerkraad se kommissie vir die diens van barmhartigheid. 
54.1.2 Met die oog op doeltreffende funksionering word jaarliks 'n 
dagbestuur gekies, bestaande uit 'n voorsitter, ondervoorsitter, skriba, nog 
een of meer diakens, die leraar en verteenwoordigers uit die Vrouediens 
en kerkjeugaksies. Die kerkraad behou die reg om lidmate vanweë hulle 



  Verslag – Sinodale Span Regte 

167 
 

besondere kennis of bekwaamheid op die dagbestuur te benoem (vgl. 
Bep.28.6). 
54.1.3 Waar 'n Christelik Maatskaplike Diens (afkorting CMD) bestaan, 
mag 'n maatskaplike werker van die CMD in adviserende hoedanigheid op 
die dagbestuur gekoöpteer word. 
54.1.4 Die dagbestuur, as engere kommissie vir die diens van 
barmhartigheid, behartig die barmhartigheidsdienste van die gemeente in 
die nouste samewerking met en met gebruikmaking van die deskundige 
advies van die maatskaplike werkers van die CMD en met verantwoording 
aan die diakonie en die kerkraad. 
54.1.5 Die diakonie beywer hom vir die getroue uitvoering van die 
ampspligte van die diakens, benoem sy verteenwoordiging op die CMD en 
doen gereeld van al sy handelinge, sowel as die van sy dagbestuur, 
verslag aan die kerkraad. 
 
Bepaling 54.2 – Die ringskommissie vir die diens van barmhartigheid 
54.2.1 Die ring benoem twee lede op 'n ringskommissie vir die Diens van 
Barmhartigheid (RKDB) en elke ringsgemeente wys een verteenwoordiger 
op die RKDB aan.  Hierdie kommissie moet 
54.2.1.1 die ring en kerkrade adviseer in verband met behoeftes, 
probleme en moontlikhede op die terrein van barmhartigheidsdienste in 
die ringsgebied; 
54.2.1.2 projekte en werksaamhede van die gemeente in verband 
met die diens van barmhartigheid in die ringsgebied koördineer;  
54.2.1.3 kerkrade en gemeentes opwek tot getroue beoefening van 
hierdie dienswerk, onder andere deur middel van konferensies en besoeke 
aan gemeentes; 
54.2.1.4 jaarliks 'n samevattende verslag van sy eie werksaamhede 
sowel as van die gegewens vervat in die gemeentelike verslae oor die 
diens van barmhartigheid aan die ring voor te lê. 
 
Bepaling 55.1 – Die dienswerk van gelowiges 
Die dienswerk van gelowiges word georganiseer in ooreenstemming met 
Artikel 55.  
 
Bepaling 56.1 – Leer en aktuele sake  
56.1.1 Kerkraad, ring en sinode gee uitdrukking aan Art 56 op ‟n wyse wat 
hulle huishoudelike situasie die beste dien.   
 

5.30.1   Aanbeveling : Skrap bepalings 50.9 – 54.2, 55.1 – 56.1.   

 
Motivering: Daar is dekkende Bepalings in plek (Vgl 28.6 - kerkrade; 31.6 
ev – ring; 37.8 ev – sinode). 
 

5.30.2 Aanbeveling: pas die numerering by die betrokke Bepalinge 
aan.  

 
5.31   Bep 54.3 Die Christelike Maatskaplike Diens 
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5.31.1 Aanbeveling: Voeg „n bepaling 54.3.6 by wat lees: 
“Maatskaplike werkers van die CMD dien verkieslik, met adviserende 
stem, op die kerkraads-kommissies wat barmhartigheid in die rings-
gemeentes hanteer.” 

 
Motivering: Dit is „n belangrike saak wat met die skrap van Bep 54.1 
verlore raak. 
 
5.32  Bep 58.1.3 Kommissie vir diensverhoudinge 

5.32.1  Aanbeveling: Skrap die verwysing na Besluite by Art 12, 
12b1.1. 
5.32.2 Aanbeveling: Sit „n voetnota by die opskrif “Diensverhou-
dinge”: Vgl Reglement vir die bestuur van diensverhoudinge by 
wangedrag, ongeskiktheid en onvermoë  en Bestuurshandleiding vir 
Diensverhoudinge. 

 
5.33   Ander aanbevelings 

5.33.1 Die sinodevergadering kies die aangewese getal afgevaar-
digdes na die AS. Verwys Bep 37.9 (Art 38).  
5.33.2 Die sinodevergadering besluit wanneer die volgende sinode-
vergadering plaasvind. Verwys Bep 34.1. (Art 34).  
5.33.3 Die Sinodevergadering gee opdrag aan saamgestelde 
bedieningspanne om die toepaslike dele in Afdelings 3 en 4 van die 
Bepalinge Lêer te hersien met die oog op goedkeuring deur die 
Moderamen. 
5.33.4  Die Sinode versoek Diensverhoudingkommissies om die nuwe 
Reglement 14 (Verlof) en bestaande diensooreenkomste met mekaar 
uit te klaar (Reglement 14 is aangeheg as Addendum 1). 

 

6   Kennisname 
 

6.32  Reglement 8 wat oor die Algemene Bevoegdheidsraad handel is as 
Bylae 8 by hierdie verslag gevoeg. Dis saak sal tydens die 
sinodesitting ter sprake kom.  

6.33 By Reglement 21 (Reglement vir die vermeerdering, kombinering, 
eenwording en samesmelting van gemeentes, en vir die vorming van 
„n nuwe kerkverband) is „n deel bygevoeg is, naamlik  Deel 6. Die 
wysiging van die belydenis en vorming van „n nuwe kerkverband. 
Die hele proses vir verandering van belydenis en die vorming van „n 
nuwe kerkverband word hier in detail uiteengesit. 

 
7 Hiermee vertrou die Sinodale Span vir Regte, ook bekend as die regte 
Span, dat hulle hul werk na behore gedoen het en die kerk en koninkryk in 
KZN gedien het. 
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REGLEMENT 14 – Bylae 8 

REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN  

BEDIENAARS VAN DIE WOORD 

 

1 ALGEMENE BEPALINGE 

1.1 Die kerkraad of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / diensgroep 
reël alle verlof waarop ‟n bedienaar van die Woord in terme van die 
diensooreenkoms geregtig is. 

1.2 Die bedienaar van die Woord doen op voorgeskrewe wyse by die 
kerkraad of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / diensgroep 
aansoek om verlof te neem. Verlof, met die uitsondering van 
skiekteverlof, kan slegs geneem word nadat die aansoek 
goedgekeur is. 

1.3 Alle verlof wat geneem word, word genotuleer en in ‟n verlofregister 
aangeteken wat elke ses maande deur die kerkraad en jaarliks deur 
die ring in sitting gekontroleer word. 

1.4 Indien ‟n bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband is, 
word alle verlof gereël, goedgekeur en gekontroleer deur die 
kerkvergadering of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / 
diensgroep as verteenwoordiger van die werkgewer. 

1.5 Verlof is nie van een diensverhouding na ‟n ander oordraagbaar nie. 

2 JAARLIKSE VERLOF 

2.1 ‟n Bedienaar van die Woord is geregtig op 42 kalenderdae dae 
jaarlikse verlof met volle besoldiging vir elke twaalf maande van 
diens in die gemeente/kerkverband, tensy anders ooreengekom is.   

2.2 Jaarlikse verlof val ‟n bedienaar van die Woord pro rata vanaf 
indienstreding toe. 

2.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / 
diensgroep en die bedienaar van die Woord kom ooreen wanneer 
die jaarlikse verlof geneem kan word. Indien ‟n ooreenkoms nie 
bereik word nie, kan die kerkvergadering of sy gevolmagtigde 
taakspan / kommissie / diensgroep besluit wanneer die bedienaar 
van die Woord verlof moet neem. 

2.4 Jaarlikse verlof kan nie geneem word gedurende ‟n tydperk van 
kennisgewing van diensbeëindiging nie. 

2.5 Jaarlikse verlof word in die jaar waarin dit verdien is, geneem. 
Hoogstens 21 kalenderdae kan na die volgende jaar oorgedra word. 
Opgehoopte verlof word binne die eerste ses maande van die 
volgende jaar geneem. 

2.6 Jaarliks moet minstens 21 kalenderdae aaneenlopende gewone 
verlof geneem word. 

2.7 Gewone verlof is slegs op datum van diensbeëindiging uitbetaalbaar. 
Die pro rata gedeelte van die huidige jaar se ongebruikte verlof én 
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die goedgekeurde opgehoopte verlof wat van die vorige jaar 
oorgedra is, kan tot ‟n gesamentlike maksimum van 30 kalenderdae 
uitbetaal word. Uitbetaling geskied volgens heersende wetgewing. 

3 SIEKTEVERLOF 

3.1 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / 
diensgroep  kan aan ‟n bedienaar van die Woord siekteverlof met 
volle lewensonderhoud en toelaes toestaan. 

3.2.1 Siekteverlof word bereken teen 120 kalenderdae en word in siklusse 
van drie jaar toegestaan. 

3.2.2 In die geval van oorskryding van toegekende siekteverlof binne ‟n 
siklus van drie jaar, kan ‟n bedienaar van die Woord kies om 
beskikbare vakansieverlof aan te wend vir siekteverlof. Indien geen 
toegekende siekteverlof of vakansieverlof meer beskikbaar is nie en 
swak gesondheid steeds verhinder dat diensverpligtinge doeltreffend 
verrig kan word, kan die bedienaar van die Woord aansoek doen vir 
verdere siekteverlof. Indien die kerkvergadering die aansoek 
goedkeur, neem die kerkvergadering of sy gevolmagtigde 
taakspan/kommissie/diensgroep ‟n besluit oor vergoeding vir ‟n 
ooreengekome  tydperk en tref gepaste reëlings vir plaasve-
rvangende diens. 

3.2.3 By ‟n aansoek om siekteverlof vir meer as 3 kalenderdae kan die 
kerkvergadering of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / 
diensgroep aandring op ‟n verslag van ‟n geneesheer om te bepaal: 

3.2.3.1 waarom die bedienaar van die Woord nie gesond genoeg is om 
diens te verrig nie; en 

3.2.3.2  hoe lank die afwesigheid na verwagting sal duur alvorens normale 
diens hervat kan word. 

3.2.4 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / 
diensgroep sal die reg hê om op koste van die bedienaar van die 
Woord ‟n mediese sertifikaat van ‟n geneesheer aan die 
kerkvergadering voor te lê, voordat siekteverlof goedgekeur word. 

3.2.5 Indien die siekteverlof 120 kalenderdae per drie jaar siklus oorskry, 
word die advies van die ring of sy gevolmagtigde taakspan / 
kommissie / diensgroep ingewin met die oog op die voortgang van 
die bediening in die gemeente. 

4 VERLOF VIR BEDIENINGSONTWIKKELING 

4.1   ‟n Minimum van 6 en ‟n maksimum van 12 kalenderdae verlof vir 
bedieningsontwikkeling per jaar word aan die bedienaar van die 
Woord toegeken, tensy anders ooreengekom. 

4.2 Verlof vir bedieningsontwikkeling val ‟n bedienaar van die Woord pro 
rata vanaf datum van diensaanvaarding toe. 

4.3  Verlof vir bedieningsontwikkeling word toegestaan nadat die 
kerkvergadering of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / diensgroep 
die betrokke kursus/program goedgekeur het. 

4.4 Verlof vir bedieningsontwikkeling kan nie oorgedra word na ‟n 
volgende jaar nie. 
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5 STUDIEVERLOF1 

5.1 Studieverlof is ‟n vergunning en die kerkvergadering en die 
bedienaar van die Woord moet in die lig van plaaslike 
omstandighede ooreenkom oor studieverlof. 

5.2    Wanneer ‟n kerkvergadering en die bedienaar van die Woord 
ooreenkom oor deeltydse studie, is die bedienaar van die Woord 
slegs geregtig op deeltydse vergoeding.  

5.3 Wanneer ‟n kerkvergadering en die bedienaar van die Woord 
ooreenkoms oor voltydse studie vir minder as ses maande, voorsien 
die bedienaar van die Woord vir die duur van die studietydperk in eie 
lewensonderhoud en is toelaes nie betaalbaar nie.  

5.4 Indien voltydse studie langer as ses maande duur, is ‟n bedienaar 
van die Woord verplig om demissie by die kerkvergadering te 
ontvang.  

5.5 Die bedienaar van die Woord tref self reëlings met die Algemene 
Bevoegdheidsraad met betrekking tot behoud van proponents-
bevoegdheid by demissie weens verdere studie. 

5.6 Die bedienaar van die Woord is verplig om eers opgehoopte verlof te 
gebruik voordat die persoon kan aanspraak maak op studieverlof. ‟n 
Bedienaar van die Woord kan aansoek doen om ‟n terugskrywing 
van verlof wat vir toepaslike studie gebruik is, mits ‟n kursus(se) wat 
vooraf deur die kerkvergadering goedgekeur is, suksesvol voltooi is. 

6. KRAAMVERLOF 

6.1 ‟n Vroulike bedienaar van die Woord is geregtig op „n maksimum van 
4 maande kraamverlof wat soos volg toegestaan word, tensy anders 
ooreengekom: 

6.1.1 ‟n maksimum van 4 weke voor die verwagte datum van geboorte en 
‟n minimum van 6 weke na die geboorte kan geneem word; 

6.1.2 volle lewensonderhoud en toelaes is vir die minimumtydperk van 10 
weke (vergelyk 6.1.1) betaalbaar; en 

6.1.3 die vergoedingskomponent vir die restant van die kraamverlof word 
tussen die bedienaar van die Woord en die kerkvergadering of sy 
gevolmagtigde taakspan/kommissie/diensgroep onderhandel. 

6.2 Aanwas van jaarlikse verlof vind tydens kraamverlof plaas. 

7. OPENBARE VAKANSIEDAE 

7.1  ‟n Bedienaar van die Woord is geregtig op openbare vakansiedae. 
Indien die bedienaar van die Woord ‟n diensverpligting het, kom die 
persoon en die kerkvergadering of sy gevolmagtigde 
taakspan/kommissie/diensgroep ooreen op ‟n gepaste reëling. 

7.2 Die gemeente/kerkverband en die bedienaar van die Woord kan 
met mekaar in die dienskontrak ooreenkom dat jaarlikse verlof nie 

                                            
1
 Vir volledige beskrywing van Studieverlof, vergelyk Bestuurshandleiding vir 

Diensverhoudinge, hoofstuk 2, 15.7. 
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verleng word met die openbare vakansiedae wat in die verlofsiklus 
val nie. 

7.3 By gebrek aan ‟n skriftelike ooreenkoms, word ŉ bedienaar van die 
Woord se verlof verleng met elke openbare vakansiedag wat in die 
verloftydperk val.  

8. VERLOF VIR GESINSVERANTWOORDELIKHEDE2 

 ‟n Bedienaar van die Woord is, met die oog op gesinsverant-
woordelikhede, geregtig op 3 dae menslikheidsverlof per jaar, wat 
nie oploopbaar is nie. 

9.   SABBATSTYD3 

9.1 Bedienaars van die Woord  is bo en behalwe verlof, met goedkeuring 
van die kerkvergadering of sy gevolmagtigde taakspan / kommissie / 
diensgroep, geregtig op sabbatstyd. 

9.2       Die toekenning van sabbatstyd is onderhewig aan die volgende 
voorwaardes: 

9.2.1  Ná verloop van drie jaar in dieselfde werkkring, is ‟n bedienaar van 
die Woord geregtig op 30 kalenderdae sabbatstyd. 

9.2.2  Sabbatstyd kan nie opgehoop word nie. 

9.2.3  Sabbatstyd word aaneenlopend geneem. 

9.2.4  Gedurende sabbatstyd is die bedienaar van die Woord nie vir 
ampspligte in die gemeente of diens aan die kerkverband 
beskikbaar nie 

9.2.5 Die bedienaar van die Woord mag tydens sabbatstyd nie ‟n ander 
werk doen waarvoor vergoeding ontvang word nie. 

9.2.6 Sabbatstyd geskied met volle lewensonderhoud en toelaes. 

9.2.7  Na die sabbatstyd gee die bedienaar van die Woord skriftelik 
terugvoer aan die kerkvergadering. 

9.2.8   Sabbatstyd kan nie van een gemeente/werkkring na ‟n ander 
oorgedra word nie. 

9.2.9 Sabbatstyd is nie by diensbeëindiging uitbetaalbaar nie. 

 



                                            
2 Verlof vir Gesinsverantwoordelikheid is in die volgende gevalle van toepassing:  

geboorte van kind, siekte van kind, of die dood van die werknemer se huweliksmaat, 

ouer, aanneemouer, grootouer(s), broer of suster, kind, aangenome kind of kleinkind. 
3
 Bedienaars van die Woord wat in terme van hulle diensooreenkomste nog op langverlof 

geregtig is (wat nou uitfaseer) of langverlof vir ‘n ander gelykwaardige diensvoordeel 

(soos verhoogde mediese- of pensioenvoordele) prysgegee het, is nie sonder meer op 

Sabbatstyd geregtig nie. Daaroor moet opnuut onderhandel en ooreengekom word.  
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REGLEMENT 8 – Bylae 9 

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE 

BEVOEGDHEIDSRAAD 

 

1. NAAM 

 Algemene Bevoegdheidsraad (ABR). 

 

2.  SAMESTELLING  

2.1  Die Algemene Bevoegdheidsraad word deur die Moderamen 
aangewys en bestaan uit agt permanente lede (vergelyk 2.3.1 tot 
2.3.5 hieronder) wat gesamentlik oor kundigheid en ervaring beskik 
op die terreine van begeleiding van bedienaars van die Woord, 
bestuur van diensverhoudinge, kerkreg, arbeidsreg, gemenereg, 
geskilbeslegting, tug- en dissiplinêre optrede en arbeidsaksies. 

2.2  Minstens twee lede van die Algemene Bevoegdheidsraad moet 
afgevaardigdes na die Algemene Sinode wees. 

2.3  Die Algemene Bevoegdheidsraad word saamgestel uit: 

2.3.1  die verteenwoordiger van die Algemene Taakspan Regte, met 
sekundus; 

2.3.2  die bestuurder van die Algemene Bevoegdheidsraad; 

2.3.3  die verteenwoordiger van die Algemene Kuratorium, met sekundus;  

2.3.4 die verteenwoordiger van Predikantebegeleiding, met sekundus; en 

2.3.5  vier kundiges, waarvan minstens twee nie-gelegitimeerdes moet 
wees, met sekundi. 

2.3.6  Die Algemene Bevoegdheidsraad word, wanneer nodig, bygestaan 
deur een lid uit elke sinode, deur die betrokke sinode of sy 
gevolmagtigde aangewys, met sekundus. Wanneer die Algemene 
Bevoegdheidsraad ‟n bevoegdheidsaangeleentheid hanteer, 
geskied dit in oorleg met die lid deur die betrokke sinode aangewys.  

2.3.7  Die Algemene Bevoegdheidsraad kan twee addisionele lede 
koöpteer. 

2.4  Die bestuurder hanteer die skribaat van die Algemene Bevoegd-
heidsraad. 

2.5  Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die Algemene Bevoegd-
heidsraad aangewys. 

2.6  Vakatures in die Algemene Bevoegdheidsraad word op aanbeveling 
van die Raad deur die Moderamen aangevul. 

2.7  Die voorsitter, bestuurder en nog ‟n lid deur die Algemene 
Bevoegdheidsraad aangewys, tree as dagbestuur op. 

2.8  Die dagbestuur hanteer, in terme van die Algemene Bevoegdheids-
raad se opdrag, alle administratiewe en spoedeisende sake met 
verslag aan die Raad. 
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3.  OPDRAG 

3.1 Die Algemene Bevoegdheidsraad se opdrag is: 

3.1.1  Die verlening van bedieningsbevoegdheid (legitimasie) op 
aanbeveling van die kuratoria; 

3.1.2  die opskorting of ontneming van bedieningsbevoegdheid op 
aanbeveling van ‟n ring of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam;  

3.1.3  die instandhouding van die bevoegdheidsregister; 

3.1.4  die administrasie van krediete vir voortgesette bedienings-
ontwikkeling; 

3.1.5  die instandhouding van die ondersoekregister van alle tug-, 
dissiplinêre en appèlsake waarby studente en gelegitimeerdes 
betrokke is; 

3.1.6   advies en leiding aan streeksinodes en ringe met die oog op 
eenvormige en gekoördineerde optrede ten opsigte van hantering 
van tug- en dissiplinêre ondersoeke, appèlsake en beslissings oor 
bedieningsbevoegdheid; 

3.1.7  opleiding en toerusting ten opsigte van kerkregtelike, arbeids-
regtelike en gemeenregtelike aangeleenthede in tugoptrede, 
dissiplinêre aksie en bevoegdheidsaansoeke; 

3.1.8  verskaffing van advies aan ondersoekliggame; 

3.1.9  verskaffing van tersaaklike inligting aan kerklike vergaderings en 
die Jaarboek oor bedieningsbevoegdheid van proponente, 
bedienaars van die Woord en emeriti; 

3.1.10 advies aan aansoekers en kerkvergaderinge oor die hantering van 
aansoeke om herstel van bevoegdheid en die vereistes wat 
daarvoor nagekom moet word;  

3.1.11 help en gee advies in verband met standplaaswisseling; 

3.1.12 adviseer jaarliks die Algemene Taakspan Fondse rakende die 
vergoedingspakkette van bedienaars van die Woord; en 

3.1.13 verslagdoening aan die Moderamen en die Algemene Sinode. 

 

4.   VERGADERINGS 

4.1  Die Algemene Bevoegdheidsraad vergader minstens een maal per 
jaar. 

4.2  Die dagbestuur van die Algemene Bevoegdheidsraad vergader 
wanneer nodig.  

 

5.  KANTOOR VIR DIE ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD  

5.1  Die Algemene Bevoegdheidsraad het ‟n bestuurder in diens. 

5.2  Die belangrikste funksies van die bestuurder is: 

5.2.1  die gereelde instandhouding van die bevoegdheidsregister; 

5.2.2  die hantering van alle korrespondensie rakende die bevoegdheids-
register; 
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5.2.3  die gee van leiding aan die Algemene Bevoegdheidsraad oor 
bevoegdheidsake; 

5.2.4  die instandhouding van ondersoekregister van alle tug-, dissiplinêre 
en appèlsake; en 

5.2.5  die hantering van die skribaat van die Algemene Bevoegd-
heidsraad. 

5.3  Die begroting vir die kantoor en werksaamhede van die Algemene 
Bevoegdheidsraad word deur die Algemene Taakspan Fondse en 
die Bestuurspan van die Moderamen in oorleg met die Algemene 
Bevoegdheidsraad hanteer. Die werksaamhede van die Algemene 
Bevoegdheidsraad word befonds uit die registrasiefooi en hierdie 
geld mag slegs vir die funksionering van die Raad aangewend 
word. Die jaarlikse registrasiefooi word deur die Bestuurspan van 
die Moderamen op aanbeveling van die Algemene Bevoegd-
heidsraad en die Algemene Taakspan Fondse vasgestel. 

 
 

 

 


