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Voorwoord 
 
In 2012 het die sinodevergadering van die NG Kerk in KZN gesê dat die waarheid waarop ons vir 
die volgende vier jaar gaan fokus In Christus saam op pad is. Nie dat hierdie waarheid nie ook 
voor Oktober 2012 waar was en dat dit nie meer na Oktober 2016 waar gaan wees nie, maar ons 
wou daarop konsentreer om dit prakties te maak.  
 
Ons het! (Iets waarmee die Emmausgangersverhaal, Lukas 24:13-35, ons begelei het). Daarom 
wil ons die ‘In Christus Saam op Pad’ wees van die afgelope vier jaar tydens hierdie 
sinodevergadering vier en, inderwaarheid, herbeleef. 
 
In Christus saam op pad  wees, so het ons mos agtergekom, was nie sonder hardepad- en sweet-
tye nie én dit gaan ook vorentoe so wees. Ons leef in ‘n gebroke werklikheid.  
 
Hoe lyk die pad dus nou saam vorentoe? 
 
Die soort van gedagtes en vrae was op die tafel van die Sinodale Visionêre Leierspan (SVL), wat 
as Ontwerpspan van die sinodevergadering dien. Toe lees ons verder in die Bybel, spesifiek die 
gedeelte net ná die Emmausgangers se saamstap-verhaal, Lukas 24:36 – 53. Onmiddellik gryp 
dit die groep aan die hart! Jesus leef! Hy het opgestaan en kondig sy immer-teenwoordigheid by 
ons, soos vir die dissipels, steeds aan met “Vrede vir julle!” In Christus is ons hoop, so besef die 
groep, in die verlede, nou en in die toekoms. 
 
Die dissipels was, ondanks Jesus se teenwoordigheid en vrede-aankondiging, steeds verskrik en 
twyfelmoedig. Om hulle te help, wys Jesus vir hulle “prente”/goed van sy kruisdood en opstanding 
om die twyfel en verskriktheid te verdryf en hoop by hulle te bring. 
 
Die Ontwerpspan/SVL besef toe net dat ons in die afgelope vier jaar ook ‘n hele “In Christus saam 
op pad - album” van prente en gebeure het waarin Jesus self, deur die kerk se lewe, vir ons wys 
dat Hy leef, dat Hy regeer en dat Hy ons hoop is. 
 
Hierdie album van hoop het meer prente en gebeure in as net dit wat in KZN gebeur het. Dit sluit, 
onder andere, prente en gebeure in van wat Jesus die afgelope vier jaar binne die hele NG Kerk 
gedoen het (Soos dit verslag is in twee Algemene Sinodevergaderings in 2013 en 2015). 
 
Die tema vir die sinodevergadering, Oktober 2016, is toe ‘n gegewene! (In Christus is ons hoop.) 
Die styl van die vergadering is ook duidelik! Ons kyk deur die “In Christus saam op pad- album” 
en laat toe dat ons Hoof, Jesus Christus, dit gebruik om ons hoop en geloofsversterking te gee. 
Daarom gaan die onderskeie Bedieningspanne geleentheid kry om prente en gebeure uit die 
album vir ons te wys. Die voorsitter van die Algemene Sinode se Moderamen, ds Nelis van 
Rensburg, kom vir ons die prente en gebeure vanuit daardie hoek wys (Ruim geleentheid gaan 
Dinsdagaand aan laasgenoemde afgestaan word). 
 
Die Ontwerpspan kon nie miskyk dat Jesus vir sy geloofsversterkte dissipels sê dat hulle die 
getuies van die Goeie Boodskap van Jesus Christus, vanaf Jerusalem en al verder, is nie. Die 
hoop moet gedra word, die Goeie Nuus versprei en geleef word – deur dissipels, die NG Kerk in 
KZN en al die volgelinge van Jesus. Dit is wat kerkwees beteken; missionaal wees. Daarom moet 
dit verantwoord word in die sinodevergadering van die NG Kerk in KZN. 



 

 

Die sinodevergadering gaan dus nie net agtertoe kyk, om so versterk te word in geloof en hoop 
nie, maar ook vorentoe. In Christus is ons hoop moet in die NG Kerk in KZN praktyk wees, en 
gedra word vanaf Pietermaritzburg en verder. 
 
Die Ontwerpspan het ‘n logo laat ontwerp om dit wat gehoor is in Lukas 24:36 – 53 en wat ingebou 
is in die vergadering-ontwerp, sigbaar te verantwoord: 
 

 
 
Hierdie logo wil beklemtoon dat Christus die middelpunt is wat sy kerk rondom Hom vergader en 
vir ons hoop gee – ‘n alternatiewe gemeenskap.  Maar Hy stuur ons ook uit om hierdie HOOP 
met ander te deel, en daarom is die NG Kerk in KZN nie ‘n eksklusiewe gemeenskap nie, maar 
een wat met die liefde van Christus uitreik na ander en hulle innooi (‘n gebroke sirkel). 
 
Watter waardes sou die Ontwerpspan graag wou sien die vergadering rig? In die NG Kerk in KZN, 
het die Ontwerpspan geoordeel, geld die waardes wat ons gedra het met ”In Christus saam op 
pad “ steeds onveranderd: Deursigtigheid, eerlikheid, waagmoed, respek, aanvaarding van 
mekaar en deernis. 
 
Mag hierdie waardes tiperend wees van die sinodevergadering, 10 – 13 Oktober 2016. 
Die Ontwerpspan pleit vir ‘n biddende voorbereiding vir die sinodevergadering. En ‘n kom na 
Pietermaritzburg met ‘n opgewonde afwagting en verwagting, want… 
In Christus is ons hoop. 

 
Frikkie van der Merwe 
Namens die Ontwerpspan 
 
 
 

______________________________ 
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A.   VERSLAE: 
 
A.1 ORDEVERSLAG VAN DIE NG KERK IN KZN IN SITTING. 
 
Die Ontwerpspan lê die volgende reȅlings aan die vergadering voor. 
 

1. PLEK EN DATUM VAN DIE SINODE 
 
1.1 Datum  
Maandag 10 Oktober 2016 –  Donderdag 13 Oktober 2016. 
 
1.2 Plek 
 NG Gemeente Hayfields, Pietermaritzburg (h/v Dryden-en Fieldweg, Hayfields).  
 

2. PERSONEEL VAN DIE SINODE 
 
2.1 KZN:Bep.33.1.1 – 33.1.3 gee, onder andere, die volgende voorskrifte vir die 
afvaardiging (Vgl Kerkorde Art 33) 
 
2.1.1 Benewens die leraar(s) vaardig die kerkraad vir elke leraarstandplaas een ouderling /diaken 

af.  
2.1.2 In die geval van ‘n vakante leraarspos het die gemeente die reg om ‘n ouderling / diaken af   

te vaardig in die plek van ‘n leraar. 
2.1.3 Vir elke primarius-afgevaardigde word ‘n sekundus (ouderling / diaken) aangewys.   
2.1.4 Tydens die sitting mag, behalwe by die behandeling van tug- en appèlsake, die  
          primarius en sekundus mekaar afwissel, mits die kerkraad vir die reiskoste instaan. 

 
2.2 Geloofsbriewe: 

 
2.2.1 Die name van die afgevaardigdes en sekundi word in ‘n geloofsbrief (vgl. Vorm 12 in KZN 

Bepalinge Deel 5) aan die Sinodale kantoor gestuur. Dit kan ook elektronies as aanhangsel 
gestuur word aan marinda@ngkzn.org.za/ faks 033 345 2295. 

 
2.2.2 Die Ontwerpspan versoek Kerkrade wat Geloofsbriewe inhandig, om dit asseblief voor 26 

September 2016 op bogenoemde wyse in te handig of te versend  aan die Sinodale Kantoor 
(Mev. M Meyer, Posbus 649, Pietermaritzburg 3200).  

 
2.2.3 Saam met die geloofsbrief, maar op ‘n afsonderlike naamlys, moet die kontakbesonderhede     

(adres, selfoon en e-posadres) van elke afgevaardigde aan die Sinodalekantoor gestuur 
word.   

 
3. REGISTRASIE. 
 
3.1 Die registrasie van afgevaardigdes vind  Maandag 10 Oktober 2016  vanaf  08h30 tot 09h45 

plaas by NG Gemeente Hayfields. 
 

 
 

mailto:marinda@ngkzn.org.za/
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4. VERBLYF. 

 
4.1  Sinodegangers is versoek om verblyfbehoeftes vroegtydig aan te dui binne die raamwerk  

van die beplanning deur die Sinodalekantoor.  
4.2  Die reȅlings word vanuit die Sinodalekantoor getref. Afgevaardigdes sal per brief hiervan    

verwittig word. 
 

5. REISREЁLINGS. 

5.1 Die reȅlings rakende die reiskostes aangegaan deur die afgevaardigdes is in ‘n brief vanaf 
die Sinodalekantoor aan u  verduidelik.  
 

6. OPENINGSGELEENTHEID. 

6.1  Die Openingsgeleentheid vind Maandagoggend 10 Oktober 2016 om 10:00 in die kerksaal 
van NG Gemeente Hayfields plaas.  

 

7. KONSTITUERING. 
 
7.1  Die afgevaardigde predikant met die langste diens wat die oudste in  jare is, neem die opening 

van die Sinode as deel van die openingsliturgie waar.  Die leraar is ds. Mike Dames.  

 
8. SITTINGSTYE.   
 
8.1 Maandag 10 Oktober 2016 

Registrasie en verversings - 08:30 - 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                                                                

Oopgesprek Apostolicum - 19:00                                                                                   

Tydelike kommissies  - 20:30                                                          

8.2 Dinsdag 11 Oktober 2016. 
 
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   - 16:00 - 16:30 
Sessie 4   - 16:30 - 18:00  
Aandete   - 18:00 - 19:00  
Algemene Sinode gesprek - 19:00 
Tydelike kommissies    - 20:30 
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8.3 Woensdag 12 Oktober 2016 

 
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   - 16:00 - 18:00 
Aandete   - 18:00 - 19:00 
Ringe vergader  - 19:00 
Tydelike kommisies  - 20:00 

 
8.4      Donderdag 13 Oktober 2016   
 
Sessie 1    - 08:30 - 09:00 
Permanente spanne konsitiueer - 09:00 - 09:45 
Sessie 2    - 09:45 - 10:30 
Verversings    - 10:30 - 11:00 
Sessie 3    - 11:00 - 13:00 
Afsluiting    - 13:00 
 
Sinode verdaag. Geen Middagete word aangebied nie. 
 
 

9.  VERLOF.  
 
9.1 ‘n Dringende beroep word op elke afgevaardigde gedoen om die hele tyd teenwoordig  te   

       wees. 
9.2  Personeelveranderings moet aan die Aktuarius deurgegee word. 
 

10.  ANDER REЁLINGS. 
 
10.1 Sitplek-indelings: 
 
10.1.1 Die sitting vind in die kerksaal van Hayfieldsgemeente plaas. Afgevaardigdes se 

tafelnommers sal op hulle naamkaartjies aangedui word. 

 
10.2 Stemkaarte: 
 
10.2.1 Groen en rooi stemkaarte sal by elke sitplek beskikbaar wees.  
 
10.3  Mikrofone: 
 
10.3.1 Indien iemand ‘n spreekbeurt wil hê, moet hy/sy dit aandui by wyse van die opsteek van 

‘n mikrofoonkaart wat op die tafel beskikbaar is. 
 

10.4  Dienstafel:   
 
10.4.1 ‘n Dienstoonbank word tydens die sitting ingerig met voltydse personeel. 
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10.5  Etes en verversings: 
 
10.5.1  Tee/koffie word bedien soos aangedui by die sittingstye. 
10.5.2  Etes vir die afgevaardigdes word bedien soos aangedui in die sittingstye. 
10.5.3  Afgevaardigdes kan nie op sinodekoste elders gaan eet nie. 
10.5.4 Geen voorsiening word vir spesiale diëte gemaak nie. 

 
10.6  Kleredrag:  
 
10.6.1  Kleredrag word oorgelaat aan die diskresie van elke afgevaardigde 
10.6.2  Die aanbeveling is netjies informeel. 

 
10.7  Uitstallings: 
 
10.7.1 ‘n Aantal instansies stal hulle werksaamhede en produkte uit. Hulle het vooraf toestemming 

daartoe verkry. 
10.7.2 Geen ander boeke, pamflette, artikels, ware ens. mag op enige plek op die terrein uitgestal, 

verhandel of uitgedeel word nie, behalwe met vooraf-goedkeuring deur die Moderatuur. 
 

11. SAKELYS. 

11.1 Die Sakelys is deur die Skriba saamgestel op grond van verslae van 

bedieningspanne/werkgroepe en netwerke van die KZN Sinode. 

11.2 In ooreenstemming met die Reglement van Orde pt 3.1 word die Sakelys aan alle 

diensdoenende predikante van die Kerk, sowel as gemeentes, amptenare en 

belanghebbende instansies voorsien. 

NB: Sakelyste word in harde-kopie formaat uitgestuur. Bring die hardekopie saam na die 

vergadering. Daar is nie genoeg kragpunte om rekenaars te akkomodeer nie. 

11.3  Die Sakelys sal tydens die Sinodesitting as gelese beskou word.   

12. APOSTOLICUM.  

12.1  ‘n Gefassiliteerde gesprek rondom die Apostolicum vind tydens die Sinodevergadering op 

Maandagaand na aandete, onder leiding van dr. Dawie Oosthuysen plaas. Dit vorm nie deel 

van die amptelike program van die Sinode nie en diegene wat belangstel word uitgenooi 

om hierdie geleentheid by te woon.  

12.2  Die dokument (die Apostolicum) is verkrygbaar op die webblad van die Algemene Sinode  
onder die tema: Die Apostoliese Geloofsbelydenis – ‘n Eietydse uitleg.               

 

13.  TYDELIKE KOMMISSIES VAN DIE SINODE. 

13.1 Notulekommissie: 
Ds. Mauritius Pienaar (Sameroeper), 
Ds. Hennie Hattingh,  
Ds. Pieter Grobler,  
Ds. Pieter Swanepoel, 
Ds. Petrus Fouché  
Me Marlise Meter.   
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13.2 Steunspan en Logistiek: 
Ds. Ben van Dyk (Sameroeper), 
Me Marinda Meyer. 

 
13.2.1  Registrasie: 

Me Sonja Wolfaard (Sameroeper), 

Me Marlise Meter,  

Me Marinda Pieterse,  

Me Dorétha Swanepoel,  

Me Esme Sinden, 

Me Elize de Villiers.  

 

13.2.2  Klank:  
Ds. Stephen Heyns, (Sameroeper)  
Ds. Jan Viljoen,  
Ds. Pierre Burger. 
 
13.2.3  Spysenering:  
Me Marinda Meyer (Sameroeper). 
 
13.2.4  Dienstafel: 
Me Marinda Pieterse. 

 

13.2.5  Duplisering:  
Me Marinda Pieterse. 
 
13.2.6  Vloer en mikrofone:  
Me Sonja Wolfaard (Sameroeper), 
Me Dorétha Swanepoel, 
Me Esmé Sinden. 
 
13.2.7  Sosiale Media, Facebook en Twitter:  
Ds. Rupert de Koning (Sameroeper), 
Ds. Rudolf Scharneck,  
Ds. Desiré de Beer, 
Ds. Jacobus de Bruyn, 
Ds. Jan Viljoen,  
Ds. Pierre Burger,  
Ds. Leonardi Stoop. 
 
13.2.8  Stemtellers: 
Ds. Petrus Botha (Sameroeper),  
Ds. Chris de Vries ,  
Ds. Magdaleen Sadie, 
Ds. Etricia van Schalkwyk,  
Ds. Quintin Groenewald,  
Ds. Jamie Rheeder. 
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13.2.9  Registrasies en verlof:  
Dr. Heinrich Theunissen. 

 
13.2.10 Liturgie en musiek: 
Ds. Rupert de Koning (Sameroeper), 
Ds. Jan Viljoen,  
Ds. Carina Swart,  
Ds. Marlize Malherbe,  
Ds. Tertius Naude. 
 
13.3  Ontwerpspan: 
Ds. Frikkie vd Merwe, 
Dr. Barry Tolmay, 
Dr. Heinrich Theunissen, 
Ds. Mauritius Pienaar, 
Dr. Francois Neethling, 
Ds. SW Scott, 
Ds. Philip Meyer, 
Ds. Rupert de Koning, 
Ds. Ben v Dyk. 
 
13.4 Tydelike span vir Algemene Sake en Permanente Bedieningspanne: 

Assessor,  Voorsitters van Ringskommissies, Voorsitters van Sinodale bedieningspanne,  PSD. 

13.5 Tydelike Sinodale Ondersteuningspan: 

Ds. Petrus Botha (Sameroeper), 
Ds. Johann Venter, 
Ds. Petrus Fouché, 
Ds. Pieter Grobler, 
Ds. Roelie Erasmus, 
Oudl. Hannes Mynhardt. 
 
13.6 Tydelike Sinodale Bedieningspan: 

Ds. Gawie v Jaarsveld (Sameroeper), 
Dr. Mike Heaney, 
Ds. Theo Human, 
Ds. Philip Meyer, 
Ds. Jan Viljoen, 
Ds. Ben v Dyk. 
 
13.7 Tydelike Sinodale Span Regte:  

Ds Heinrich Theunissen (Sameroeper), 
Ds. Frikkie vd Merwe, 
Ds. Pieter Swanepoel, 
Dr. Barry Tolmay, 
Oudl. Chris Stander. 
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13.8 Tydelike Taakspan vir Voorstelle:                                                                                          

Ds. Roelie Erasmus,                                                                                                                             

Ds. Pieter Swanepoel. 

13.9 Luisterspan  
Dr. Francois Neethling (Sameroeper),                                                                                 

Ds.Gawie v Jaarsveld,                                                                                                                 

Ds.Ferdinand v Niekerk,                                                                                                               

Ds. Roelie Erasmus.    

13.10 Riglyne vir Tydelike Spanne se verslae:  

Die Moderamen het die volgende riglyne opgestel vir implimentering deur die Sinodevergadering 

se tydelike kommissies wanneer hulle verslag doen tydens ‘n Sinodevergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ANDER SAKE. 

14.1  Liturgiese geleenthede/aanbidding: 

14.1.1 Die Liturgiese span sal verantwoordelik wees vir die liturgiese wydingsgeleenthede. 

Afgevaardigdes word versoek om betyds hulle plekke in te neem sodat die verrigtinge 

stiptelik en sonder enige steurnis kan begin.     

 

 

 

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 

voorgelȇ  word.                                                                                                                                                                      

 2. Van die 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 terugverwys 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.   
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14.2  Groeteboodskappe.   

 Die Moderator van die Algemene Sinode, ds. Nelis Janse van Rensburg, wat die 

Sinodevergadering bywoon, dra ‘n groeteboodskap namens die ASM oor.    

 ‘n Verteenwoordiger van elk van die familiekerke (VGKSA, RCA) sal geleentheid hȇ om 

mondelings ‘n groeteboodskap aan die Sinodevergadering oor te dra.   

14.3  Ekumeniese verteenwoordigers. 
 

 Die volgende kerke en organisasies is uitgenooi om die sinodesitting by te woon:  

      Gereformeerde Kerk, Nederduitse Hervormde Kerk in SA, CESA, Anglikaanse Kerk (Church     
      of the Province), Metodiste Kerk, Presbiteriaanse Kerk, KZNCC, Rooms Katolieke Kerk,      
      Lutherse Kerk. 
 

 Die verteenwoordigers wat die vergadering kan bywoon, meld om 09:30 by die dienstafel  aan 

en geniet saam met  dr. Francois Neethling en ds. Esmé Sinden, ‘n koppie tee/koffie.  

 Behalwe vir die RCA en VGKSA kan genoemde kerke en instansies skriftelike groete- 

boodskappe bring wat in die Handelinge  van die KZN Sinode opgeneem sal word. 

 Die verteenwoordigers word aan die begin van die vergadering verwelkom en uitgenooi om 

die volle Sinode-vergadering by te woon. Andersinds kan hulle na afloop van die 

openingsliturgie verdaag. 

 Ekumeniese verteenwoordigers sal by die tafel sit wat op sy/haar naamkaartjie verskyn.   

 
15. AFSLUITING VAN DIE SINODE. 

15.1  Die afsluitingsliturgie gaan gepaard met ‘n boomplanting-seremonie as inleiding tot 

Reformasie 500 en ‘n sooispit-geleentheid vir die oprigting van die nuwe Sinodale gebou. 

16. AANBEVELING: REЁLINGS SINODE 2016. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.1 Aanbeveling: Die Sinode  keur die ordereëlings van die Ontwerpspan goed. 
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A.2 GESAMENTLIKE VERSLAG VAN DIE MODERAMEN EN SINODALE 
VISIONȆRE LEIERSKAP.   
 

Inleiding: 
 
Die NG Kerk is ‘n klein kerkie – eintlik net ‘n groterige familie – in die groen-groen KwaZulu-Natal 
(KZN) met sy baie mense. Die reënboogkarakter van Suid-Afrika word hier (in “the last British 
outpost”) geaksentueer. 
  
Die NG Kerk in KZN moet voortdurend unieke uitdagende omstandighede hanteer, en ons deel 
ander moeilike omstandighede met NG Kerke in ander dele van ons land. Een daarvan is die 
krimpende lidmaattal onder die Afrikaanssprekende mense in KZN. As ons al hierdie faktore 
bymekaartel, plus ‘n hele paar ander kontekstuele skuiwe, dra dit by tot die ervaring van 
bestaansonsekerheid wat baie gemeentes reeds in die eerste dekade van hierdie millennium 
begin ervaar het. 
 
Deur saam te soek na die krag en die wil van God en deur mekaar vas te hou, het daar egter 
stelselmatig ‘n verskuiwing binne die NG Kerk in KZN plaasgevind – weg van 
bestaansonsekerheid na ‘n bedieningsopgewondenheid en ‘n besef van gestuurdheid. Hierdie 
verskuiwing, en die pad daarheen, is reeds tydens die KZN Sinodesitting in Oktober 2012 gevier.  
 
Hierdie pad het ‘n bewussyn wakker gemaak dat ons in KZN ‘in Christus’ saam op pad is. Amper 
noodgedwonge het “In Christus Saam op Pad”  die fokus van die 2012-sinodevergadering en ons 
fokus daarna geword. 
 
Soos wat die verhaal van die Emmausgangers wat met Christus saam oppad was (Luk. 24:13-
35), deel van die verhaal van KZN Sinode geword het, so kan die verhaal van Jesus se verskyning 
aan die dissipels (Luk.24:36 – 53) deel wees van die storie van die NG kerk in KZN. Dit is die 
verhaal waarin die altydteenwoordige Jesus hulle die bystand en die krag sal gee vir die reis wat 
voor hulle is. Dit is gevul met hoop. 
 
Daar was tye en plekke waar die roete in KZN gemaklik geloop kon word en daar was ook 
oomblikke van benoudheid, maar dit was telkens die hoop wat in die teenwoordige Christus is, 
wat ons inspirasie vir die pad was. 
 
“In Christus is ons Hoop” is die tema wat vir die KZN Sinode in 2016 voorgehou word.      
 

1.   Historiese verloop. 
 
Met die 2008 sinode is besluit om ‘n nuwe werkswyse te volg wat meegebring het dat die 
Dagbestuur se rol drasties verander het. Die bedoeling was om groter inklusiwiteit te verkry deur 
die Moderamen te vergroot en dit sodoende ‘n meer visionerend 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 
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werksaamhede van die diensspanne goedkeur/bevestig word. Daarom het die bedieningspanne 
tydens vergaderings verslag gedoen.  
 
In hierdie nuwe bedeling moes al die diensspanne hulle weg vind. In hierdie proses was die werk 
van die Sinodale Visionȇre Leierspan (SVL) sentraal wat die leiding van die prosesse en die 
rigting en saamtrek van die werksaamhede betref. Daarom dat die werksaamhede van die SVL 

‘n beduidende deel van hierdie verslag uitmaak.   
 

2.  Moderamen se “Droom vir die NG Kerk in KZN”. 
 
Die “droom” van die Moderamen was/is dat die NG Kerk in KZN saam oppad sal wees. Die 
Sinodale bedieningspanne moet in dieselfde rigting werk; ringe, gemeentes en lidmate moet 
saambeweeg. Die bewussyn moet leef dat ons (gemeentes) saam die sinode vorm en dat dit nie 
twee afsonderlike, hierargiese strukture is nie. As Kerk saam oppad kan ons dan by ander groepe 
en denominasies op ons reis aansluit en Christus se teenwoordigheid saam beleef.      
 
2.1 Moderamenverslag: Aksie-“Fotos” van die NG Kerk in KZN. 
 
Met die oorkoepelende tema “In Christus Saam op Pad “ in gedagte, word die Moderamen-verslag 
aangebied met prente, fotos, tonele waar die NG Kerk in KZN die afgelope 4 jaar op weg was en 
verskeie aspekte van die “droom” realiseer het. 
 
Die werksaamhede word onder die volgende hofies bekyk:  
 
1. Die fokusse van die Sinodale Visionȇre Leierskap (SVL). 
2. Ander Sake wat die Moderamen hanteer het.    
3. Sake vanaf die Algemene Sinode.    
4. Sake wat die Dagbestuur by betrokke was. 
5. Bedieningspanne: Argief, Inligting en Kommunikasie; Fasnet, Apostolicum. 
6. Algemene Sinode: Besluiteregister 2013, Besluiteregister 2015. 
 

3.  Sinodale visionêre leierspan (SVL)  
 
3.1  Rondom die tema “In Christus Saam op Pad...“ het die SVL vroeg in 2013 besluit op die 

volgende formulering vir voorlegging aan die Moderamen:  
 
Begripsomskrywing:  
 
In Christus Saam Op Pad... 
 
1. Verwoord ons belydenis dat ons vanweë ons verhouding met Christus onlosmaaklik verbind 

is aan mekaar. 
2. Verwoord ons oortuiging dat ons saam, hier in KZN, op reis is met Jesus Christus. (Soos 

die Emmausgangers - Lukas 24). 
3. Ons is van oortuiging dat ons ook saam met ander reisgenote op hierdie pad is. 
4. Op hierdie reis is kernwaardes soos deursigtigheid, eerlikheid, waagmoed, 

respek,aanvaarding van mekaar en deernis vir ons belangrik: 
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3.2 Emmaus-verhaal. 
 
By die SVL-Beraad het die verhaal van die Emmausgangers in Luk. 24:13 - 35  wat vertel van 
hoe twee reisgenote, sonder om dit te besef, met die opgestane Christus saam oppad was, groot 
byval gevind en het die vergadering onder die leiding van die Gees die aanvoeling gehad dat dit 
die invalshoek behoort te wees van die moderamen se werksaamhede.  
 
3.3  Fokusse vir die NG Kerk KZN 2013-2016.  
 
Om die tema “In Christus saam op pad…..” op ‘n praktiese wyse oor te dra en in die kerk lewend 
te maak, was daar ‘n aantal fokusse deur die SVL geïdentifiseer en aan die Moderamen voorgelȇ 
wat dit so aanvaar het.  

 
1.  Ontwerp ‘n logo: (Simboliek van die Emmausgangers – met NG Kerk in KZN in Christus Saam 

op  Pad). 

2.  Fisiese bewusmakingstoer: “Van Kokstad tot Pongola”. Die visie word letterlik  “gedra”. 

3. Netwerk met Communitas om te help met die opstel van ‘n Bybelstudie oor die     
Emmausgangers. 

4. Belyn die NG Kerk in KZN sisteem/ strukture/sinodale fokus: Effektiewe  bedieningspanne. 

5. Bou konkrete verhoudinge. 

5.1 Binne NG.Kerk KZN, byvoorbeeld Gemeentes op grondvlak  

 Ontwikkel saam volle potensiaal van elke gemeente(s); potensiaal wat tot beskikking 

van ander is. 

 Kategoriale saamtrekke en konferensies 

 Binne Ringe  

5.2    Met ons familiekerke. 

5.3    Ekumene. 

6.     Bou netwerke tussen verskillende reisgenote: (bv bejaardes, jeug, ander organisasies).  

7.    Benut die Ringe 

 Benut Ringsfunksionering om die saam-verhouding te bevorder (Hoe kan ringe  help 

met die saam-wees op die pad?). 

 Saam-verhoudinge op die sakelys. 

 Vertel op ringe die verhale van saam-funksionering en die vrugte daarvan. 

 8.     Hou streeksfeeste/vieringe: bv. deur saam te eet: daarin tot seën wees vir KZN.  

 Kry volle kerkrade byeen in streekverband. 

 9.     Beoefen op alle terreine/kerkvergaderings die luister-proses.  

10.   Ontwerp ‘n kommunikasiestrategie en –mediums wat saamwees promoveer. 

 Benut sosiale media. 

11.   Benut Predikantekonferensie vir uitwerk/belewing van die tema “In Christus saam op  pad”. 

12.    Armoedeverligting is as ‘n dringende Sinodale fokus gestel.  

 Werk saam daaraan as gesamentlike fokus. 

 Ontwerp gesamentlike strategieë.  
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 Ons versamel die verhale van waar gemeentes reeds effektief ‘n verskil maak en deel 

dit met mekaar tot aanmoediging en inspirasie. 

 Werk saam met ander reisgenote (binne en buite die NG Kerk in KZN). 

13.    Bou ons “Presence” as kerk in die samelewing uit. 
14.    Moraliteit.  
15.    Missionale gerigtheid (gestuurdheid). 
 
3.4  Die Fokusse uitgerol: 
 
FOKUS 1:  Ontwerp ‘n logo (Simboliek van die Emmausgangers – met NG Kerk in KZN In 
Christus Saam op Pad): 
 
Daar is op die Logo hieronder besluit:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Die simboliek van die logo is: 

 Die drie bane is die drie kruise. Die middelste baan/kruis, dié van Jesus, is die pad, 
‘n kronkelpad...  

 Die twee bane/kruise langsaan dui op dié wat saam met ons op pad is. 

 Die oorwegend blou kleur wys op sagtheid en kalmte, maar bowenal op oneindigheid. 

 In die ligte oranje sien ons iets van grond of aardsheid en selfs van die woestyn 
waardeur die pad loop, terwyl die donker oranje die sonsopkoms en hoop simboliseer. 

  
 
FOKUS 2: Bewusmakingstoer -    “Van Kokstad tot Pongola”:  
 
Die SVL toer die Sinodale gebied. Dit gaan oor die oordra van die visie en logo en alles wat 
daarmee saamgaan.  
 
Die leierspan het tydens die laaste helfte van 2014 deur die sinodale gebied beweeg om die visie 
van “In Christus Saam op Pad”  te gaan deel. Die 9 lede van die Leierspan het in groepe van drie  
besoeke afgelȇ by voorafbepaalde Ringe en gemeentes in KZN. Daar was wonderlike stories van 
hoop vanuit die gemeentes en Ringe met mekaar gedeel.  
 
Die SVL was na afloop van die toer van oordeel dat die toer geslaagd was. Die boodskap dat ons 
as kerkverband binne KZN met mekaar sal saamloop, na mekaar sal luister, en mekaar nie sal 
en wil los nie, was duidelik gekommunikeer.  
 
FOKUS 3 : ‘n Bybelstudie oor die Emmausgangers (Luk 24):  
 
Die Bybelstudie-boekie, opgestel deur lede van die SVL en gepubliseer in 2014, is saamgeneem 
op die toer en gebruik as aanknopingspunt vir die byeenkomste in die verskillende areas. Hierdie 
boekie is dan ook binne die Sinodale gebied beskikbaar gestel vir gebruik in die gemeentes. 
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Bybelmedia het gemeld dat hierdie boekie binne hulle Bybelstudieboeke-materiaal, ‘n gewilde en 
baie gebruikte boekie is. 
 
FOKUS 4: Belyn die NG Kerk in KZN sisteem/strukture/sinodale fokus: 
 
Die droom van die Moderamen was/is dat die NG Kerk in KZN saam oppad sal wees. Die Sinodale 
bedieningspanne moet in dieselfde rigting werk; ringe, gemeentes en lidmate moet saambeweeg.  
Die bewussyn dat ons almal saam die sinode is, is die droom. 
 
Die leierskap van die Sinode, die SVL, SBS, SOS, het in Julie 2015 die Visa to Peak Program, 
aangebied deur die Nagraadse Bestuurskool van Stellenbosch, en wat 4 dae geduur het, 
deurloop. Die mikpunt van die program was om die leierskap tot groter doeltreffendheid en 
effektiwiteit te begelei. Dit was ook ‘n mikpunt om begrip vir mekaar maar ook die rolle wat elkeen 
binne die sisteem speel, te kry. Die program was baie geslaagd. 
 
Die SBS was die oorhoofse taak opgelȇ om die werksaamhede van die sisteem/strukture/sinode 
te belyn. Daarvan sien ons meer by hulle aanbieding. 
 
Een van die sake wat deurentyd na vore gekom het, was die vraag na die rol van die PSD. Die 
rol van die PSD binne die sisteemwerking is gesien as van kritiese belang. Hy is die 
verhoudingsbouer by uitnemendheid in die verband. 
 
Met die snelle veranderings in ons samelewing en ook in gemeentes bv. Kleiner-wordende 
gemeentes, meer tentmaker-dominees, kleiner ringe ens. het die Visionêre Leierspan  die 
noodsaaklikheid besef van ‘n herbesoek van ons stelsels en ‘n deeglike  stelselevaluering wat 
moet plaasvind. Die volgende vrae is gevra: Is die huidige strukture nog operasioneel in terme 
van bestuur? Dien die spanne nog die huidige fokusse ? Werk die stelsel van selfgedrewe 
voertuie met ‘n uitgebreide moderamen. Watter rol moet die PSD by ‘n moontlike nuwe 
stelselbenadering speel. 
 
Die vergadering van die SVL in Julie 2016 het ‘n deeglike stelselevaluering gedoen. Ds. Paul 
Grobler, PSD en direkteur van die Noordelike Sinode, wie die verantwoordelikheid  daar het nl. 
die doeltreffende funksionering van hulle Sinode en al sy verbande, is genooi om met sy kennis 
en ervaring, insette te kom lewer by die SVL. 
 
Die funksionering van die stelsels en diensgroepe in die algemeen is hersien en funksioneer nog 
goed. Aangaande die PSD pos na die aftrede van die huidige PSD is verskeie gesprekke gevoer. 
Verskeie behoeftes en funksies is gelys wat verder gesif en finaal bedink moet word. Daar is ook 
verskeie moontlikhede rondom kapasiteit wat ondersoek word (byvoorbeeld, een voltydse PSD 
of meerdere ingekontrakteerde leraars wat verskillende fokuspunte dryf). 
 
3.4.1 Aanbevelings: 

 
 
3.4.1.1  Aanbeveling: Die sinode besluit dat die SVL by wyse van stelsels bogenoemde 
moontlikhede verder ondersoek terwyl die huidige PSD in diens is en daarna 
veranderinge by die moderamen laat goedkeur en implimenteer. 
 
3.4.1.2  Aanbeveling: Die sinode besluit dat die PSD's in die toekoms onder toesig van 
die SVL staan. 
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Motivering: Behoeftes en funksies van ‘n PSD kan binne die kerkverbandsisteem van tyd tot 
tyd verander. Die SVL se taak is om strategies oor die groter kerkverband te dink en is die 
aangewese bedieningspan om die PSD te begelei.  

 

 
FOKUS  5 : Bou konkrete verhoudinge op alle vlakke: 
 
Na binne: 
 
Gemeentes/op grondvlak saam: 
Die ontwikkeling van die volle potensiaal van elke gemeente wat dan tot beskikking is van die 
ander gemeentes, is baie belangrik. In ringe moet hierdie funksie onderstreep word. 
 
Baie gemeentes is in ‘n oorlewingstryd. Daarom moet gemeentes mekaar ondersteun en 
bemoedig. Bedien mekaar ook met die gawes wat in gemeentes bestaan. 
 
Goeie verhoudings binne die ring is baie belangrik. Daarom is die broederkringe so belangrik. 
Daar is reeds in die sinodale begroting voorsiening gemaak dat leraars op ‘n ringsretraite kan 
gaan. 
 
Durban Metropool is ‘n goeie voorbeeld van ‘n Ring wat met goeie samewerking tussen 
gemeentes in die Ring ‘n verskil binne die Durbangebied maak. 
 
Daar is ook ander maniere waarop gemeentes met mekaar kan saamwerk. Voorbeelde hiervan 
is bv. Fresh Expressions waar ‘n persoon met ‘n bepaalde opdrag vir werk binne die Ring 
aangestel word; ‘n maatskaplike werker, befonds deur gemeentes in die ring, aangestel by ‘n 
skool vir werk onder die skoliere.  

 
Die fokus word in meer detail bespreek by Fokus 7: Benut die Ring  
 
Met ons familiekerke. 
 
Gereelde vergaderings het jaarliks op Moderatuursvlak tussen die VGKSA, RCA en NG Kerk 
plaasgevind. ‘n Meer volledige bespreking volg in die Dagbestuur-prent. 
 
Gemeentes word geroep om in hulle omgewing ‘n impak te hȇ. Dit is vanselfsprekend dat gegewe 
die diverse samelewing individuele gemeentes met ander moet saamwerk om dit te kan vermag. 
Die samewerking van die familie-kerke op plaaslike vlak deur ‘in Christus’ saam op pad te wees, 
kan van betekenisvolle waarde wees vir die uitbreiding van die Koninkryk van die Here. Daar is 
talle verhale van skakeling en pragtige samewerking wat op Ringsvlak en gemeentevlak tussen 
die familiekerke binne KwaZulu Natal plaasgevind het. Voorbeelde hiervan is oa. die Makatini-
kontak, Durban-Metropoolbediening (Retraites, Pinkstersaamtrekke, ensomeer), Foundation for 
Farming, besoeke by die GEM,  kanselruilings tussen gemeentes, fisiese en finansiȅle hulp met 
bouprojekte op plaaslike vlak. 
 
Daar was ook geleenthede gereȅl waar die familiekerke saamgekom het om die Here te aanbid. 
In die Durban Metropoolgebied het die Ring van Durban die inisiatief geneem om met die Sondag 
van Pinksterfees, die kerke saam te bring vir ‘n gesamentlike diens. Elkeen van die kerke het dan 
‘n bepaalde inset gelewer tydens die byeenkoms. By twee van die geleenthede in Durban was 
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die predikers onderskeidelik Ds. Norma Rossouw, Moderator van die Wes-Transvaalse Sinode 
en Rev. Bennet Shunmugam, Moderator van die RCA. 
 
Hierdie is maar enkele vermelde gevalle. Die krag en getuienis wat lȇ in die gesamentlike aanpak 
van aktiwiteite en projekte in ‘n gemeenskap terwille van die koninkryk van God, is geweldig. 
 
Byvoorbeeld in ‘n plattelandse dorpie in die land het ‘n VGK en NG Kerk saam besin oor die lae 
slaagsyfer van die matrikulante van hulle plaaslike skool. Baie van die kinders was uit die lae 
inkomstegroep en het gebly in een-vertrek huise wat die moontlikheid van studie baie moeilik 
gemaak het. Daar is met ‘n aantal weduwees op die dorp gereȅl dat die kinders na skool in 
groepies van 5 na die weduwees se huise kon gaan om daar vir 3 ure te gaan studeer. Die 
weduwee sou dan vir hulle iets te ete gee soos ‘n toebroodjie. Die resultaat was verstommend. 
Die eindresultate van die reeling deur die kerke was: 
 
- Daar was ‘n 95 % slaagsyfer van die matrikulante 
-   Goeie verhoudinge tussen hierdie weduwees en die skoliere het ontstaan. 
 
 Nog moontlikhede van samewerking op plaaslike vlak word in ‘n later verslag genoem. (Vgl. 
Ander sake wat  die Moderamen hanteer het;  Fokus op Armoede p. 7). 
 
Ekumene (Mede-reisgenote).  
 
Die NG Kerk in KZN is lid van die ekumeniese liggaam, KZNCC, en word verteenwoordig deur 
die Dagbestuur. Die KwaZulu Natal Christian Council is ‘n provinsiale liggaam- gemik op 
hoofstroomkerke. Die Dagbestuursverslag sal meer terugvoer hieroor hȇ. 
 
Die Ringe van Durban en Durban-Suid is ingeskakel by Diakonia Raad van Kerke wat op die 
Ethekwini Munisipaliteitsgebied gefokus is. Wie hulle is en wat die organisasie  doen word in die 
volgende beskrywing mooi verduidelik: The Diakonia Council of Churches is an ecumenical, 
inter-church agency, working with churches and church organisations in the pursuit of a more 
just society. By this we mean an improved quality of life for the poor, as well as changes in 
attitudes and structures which perpetuate injustice. Dit word mooi saamgevat in die volgende 
beskrywing: Social Justice, Ecological Justice, Economic Justice.  
 
Dinge waaraan hulle oa.aandag gee, is: Strewe na vredevolle, vry verkiesings, die ekologie en 
klimaatsverandering, heling van wonde van die verlede, vreemdelinge-haat, menseregte, 
geslagsgelykheid, Vigs ens. .    
 
Leraars van die twee Ringe dien ook op die Uitvoerende Kommitee van Diakonia en die bydrae 
van die NG Kerk word baie hoog aangeslaan.    
 
Brȗe word ook gebou na ander geloofsgemeenskappe. In Durban is die Interfaith-Forum gevestig 
wat bestaan uit verteenwoordigers van die Christelike geloof, Islam, Boedhiste en ander 
godsdienste wat die gemeenskaplike waardes van menswees respekteer, en word gesprekke 
met mekaar gevoer oor die heersende sake van die dag en hoe die geloofsgemeenskappe 
daarop moet reageer. Tydens Ramadan-viering is dit die gebruik dat die Moslems een van die 
aande, net na sonsondergang, ander gelowige groepe uitnooi om saam met hulle te eet en te 
kuier en om so ‘n hand van vriendskap uit te reik.  
NG kerk-lidmate wat dit al bygewoon het, het dit as ‘n verrykende geleentheid beskryf.  
 
Persepsies van mense speel ‘n baie groot rol om afstand te skep. Die NG Kerk in KZN, as die 
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grootste Afrikaanse kerk in KZN, kan ‘n baie groot rol speel om verwronge idees oor hoe daar 
oor ons as kerk gedink word, maar ook die idees wat ons oor ander het, af te breek. Die Seisoen 
van Menswaardigheid moet hoȅ prioriteit in ons kerk kry. 
 
Ons is nie die enigste kerk nie,en daar is baie ander saam met ons op pad. Ringe en gemeentes 
word aangemoedig om op plaaslike vlak ekumenies betrokke te raak. In die meeste dorpe en 
stede is daar Ministers Fraternals waarby die leraars van plaaslike gemeentes by inskakel. 
 
Binne NG Kerk in KZN. 
Die SBS sal hieroor verslag doen. 
 
FOKUS 6: Bou netwerke tussen verskillende reisgenote (bv. bejaardes, jeug, ander 
organisasies)  
 
Die SBS se verslag sal meer vermeld. 
 
FOKUS 7: Benut die Ring: 
 
Uit die Notules van die Sinodes van sover as 2005 af was die plek en funsionering van die Ring 
‘n prioriteitsaak by al die vergaderings. 
 
Die Visoenȇre Leierskap het met die tema “In Christus Saam Op Pad” deurlopend die afgelope 4 
jaar by hulle vergaderings besin oor die plek wat die ring inneem op hierdie pad. Die vraag 
waarmee geworstel was, was as volg: Hoe kan ons Rings-funksionering benut om die “saam” 
verhouding te bevorder? 
 
Die besinning het die volgende punte aangeraak: 
 
Huidige stand van die Ring se rol binne die verband. 
Baie aandag word vandag op verskeie vlakke gegee aan gemeentes en sinodes. Ringe val egter 
ȇrens deur. Die verantwoordelikheid van ringe word egter nie minder nie. Dit maak nadenke oor 
ringe van kritieke belang. 
 
Realiteite wat huidiglik ‘n invloed het op die ringsfunksionering: 
 
- Afstand tussen gemeentes is ‘n probleem 
- Ringe verklein  
- Gemeentes raak minder 
- Ringsgefokusde projekte bestaan nie meer nie 
- Gemeentes is in ‘n oorlewingstryd:  
 
Die kwessie van ringsleraars wat onbetrokke is, was ook onder bespreking. 
Die volgende is as moontlike redes genoem: 
  
Slegte verhoudings onder leraars 
Die persoonlikhede van leraars speel ‘n rol. 
Die Ringskommissies se werk kan uitputtend wees.  
Die verband het minder belangrik geraak. 
Persepsies dat ringe net iets formeel is. Dit gaan net oor kerkordes  
Leraars het baie ander take en gemeente-verantwoordelikhede.  
Oorwerkte dominees met ‘n meegaande moegheidssindroom 
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Tentmakers wat nie so vrylik aan aktiwiteite kan deelneem nie.  
Baie aanlokliker dinge as om so betrokke te wees 
 
Die 8 Ringe en die gemeentes, hulle positiewe belewenisse, hul uitdagings en probleme was in 
die vergadering bekyk. 

 Daar is in ‘n bepaalde ring werklik krisisbestuur. Dit bring moegheid.  

 Mooi getuienis was daar van die ervaring in ‘n ring waar dit goed gegaan het. Konsulente 
was betrokke by hulle toegewysde gemeente. Visitasie het baie aandag gekry. 

 Verkleining was nie ‘n bedreiging nie. 

 Wat van abba-gemeentes of abba-ringe? (Greytown en Merrivale is goeie voorbeeld). 

 Ring van Durban-Suid het besluit om weer sterk te fokus op kerkvisitasie - op ‘n nuwe 
manier te kyk na hoe ons mekaar kan ondersteun.  

 Die weeklikse byeenkoms van een ring is vir hulle kosbaar. Daar is ‘n jaarlikse 
ringsretraite. Het fondse deur die sinode beskikbaar gestel, gebruik om o.a. Drakensville 
toe te gaan. 

 Een Ring het gereeld saam met die VGK ‘n broederkring. 

 Een Ring was op ‘n boothuis op die Jozini dam en ook by Hluhluwe wildtuin. Daar is 
spesifiek op verhoudings gekonsentreer. 

 By die Ring van Durban is verhoudingsbou hoog op die agenda. Dit het die gees in die 
Ring laat verdiep. Die gedeelde fokus van die metropool-bediening het baie bygedra tot 
die onderlinge verhouding. 

 Die kuieraspek van die saam kuier moet nie gesien word as iets wat die formele werk van 
die ring negatief beïnvloed nie. Die teendeel is eerder waar. 

 Afstand is in sommige ringe ‘n belemmerende faktor. Hoe span jy tegnologie in om hier te 
help? 

 Tentmakerskap het ‘n invloed op die effektiwiteit van die ring.Hierdie leraars is net 
eenvoudig nie altyd beskikbaar nie. 

 Daar is ringe waar dit nie goed gaan nie. Inisiatief ontbreek. Gebeure in die ring het groot 
invloed op onderlinge verhoudinge. 

 
Daar is egter bykans in elke ring ‘flikkerligte’.  Die Ring moet met sulke ‘flikkerlig-gemeentes’ 
saamwerk en hul ondersteun. 

 
Met die realiteite in gedagte vra die Leierspan: Hoe kan die ringe optimaliseer word binne die 
konteks van Kwazulu Natal ?   
 
Wat moet ‘n Ring wees? 
 
Ringe is onderbenut. Ringe raak ongelukkig net betrokke wanneer daar probleme is. Daar is 
dikwels min positiewe gevoelens oor ringe.  
Kerkverband bly belangrik. Die funksie van die Ring kan nie geskrap word nie. 
Goeie verhoudings in die ring is baie belangrik; gesprekke met mekaar is noodsaaklik Skep 
klimaat van kom ons help mekaar, bedien mekaar met ons gawes. Binne die ring moet ons 
mekaar aanmoedig en bemoedig. 
 
Broederkringe speel ‘n uiters belangrik rol. Ringsdominees moet dit opvolg wanneer hulle 
kollegas die byeenkomste en geleenthede nie bywoon nie.  
 
Daar is sinodale ondersteuning vir ringsretraites gegee. 
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Ringe kan komplimentȇr mekaar help. Wanneer kapasiteit in ‘n Ring te min word, gaan na buur-
Ring en bring dit na die Sinode. Wanneer gesamentlike bedieningsbehoeftes bestaan soos bv. 
By die Durban Metropool waar ringe saamwerk. Ringe kan in die verband innoverend saamwees. 
Fresh Expressions kan ook help om verband by ‘n projek te betrek.  Stories van vriendskap en 
hoop moet vertel word. Kan ook op die NG Kerk se webblad geplaas word. Videoclips kan daaroor 
gemaak word.  
  
Die belangrikheid van kommunikasie moet beklemtoon word. Gemeentes en ringe moet ingelig 
wees. 
 
Lidmaatbemagtiging. Die ring kan ‘n belangrike rol speel om lidmate aan te moedig om 
ringsgoedgekeurde opleiding en toerusting te ontvang. Daar is die predikingkursus vir kerkraad 
en die pastorale kursus en vele ander. Kerkrade moet nie te veel predikantgedrewe wees nie. 
Lidmate kan ‘n baie groot rol speel in die voortgang van gemeente-aktiwiteite. 
 
Verhoudings is baie belangrik, maar net so is kerkreg/kerklike dissipline 
Hou ringstake minimum, maar daar is onvermydelike verbandverantwoordelikhede.  
Gereelde gesonde wisseling van die ringskommissie-lede kan dalk positiewe vrug afwerp. 
Gaan nie oor tande wat die ring moet kry nie.  

 
Watter waarde kan die leierspan (SVL) toevoeg tot die ringe/gemeentes? 
 
Die rol van die SVL word onderstreep en bespreek en verskillende sinvolle opmerkings word 
hieroor gemaak : 
 

 SVL moet in verhouding bly met kerkverband.  Dialoog is baie belangrik. 

 Wil nie van SVL-kant  net betrokke wees wanneer daar krisisse is nie,  maar vanuit ‘n oop  
sisteem. Die SVL wil  ‘engage’ met ringe en gemeentes. 

 Moet luister na die behoeftes van gemeentes – na werklikhede wat ‘n rol speel. Die SVL kan 
deur ‘n proses van luister en deur verhoudinge te bou, ingang kry in ring/gemeentes en 
stimilus bied. 

 Die NG Kerk in KZN  bestaan uit 8 ringe. Elke lid van visionȇre leierskap kan miskien ‘n ring 
onder hulle sorg neem. Raak betrokke by ringe om visie-draers te wees.  (bv. missionaliteit) 

 Positiewe betrokkkenheid.  
     Die SVL sien ‘n situasie en bied hulp aan - byvoorbeeld. ‘n predikant gaan weg, 
     en hulp word benodig. Hulp kan dan, in samewerking met die ringskommissie, aangebied word  

om predikante te plaas waar nodig. Die welsyn van gemeentes en predikante word so gedien. 

 Die SVL kan ook formeel kyk na die indeling van ringe: 
 

     Die SVL het in 2015 besluit om ‘n in-diepte ondersoek te loods na  gemeentes en ringe om 
vas te stel of daar nie ‘n her-indeling van die ringe moet plaasvind nie. Die ringskommissies is 
daarvan in kennis gestel en gevra om die SVL van inligting en advies te voorsien rakende hulle  

     ringsgebied.  Die uitslag van die ondersoek was dat sewe van die ringe  terugrapporteer het 
dat daar tevredenheid met hulle ringsindelings is en dat dit vir hulle goed werk. Slegs een ring 
het gevra vir die betrokkenheid van die SVL en leiding in hulle spesifieke omstandighede. Lede 
van FASNET en die Dagbestuur het  met die betrokke gemeente  en die Ringskommissie 
geskakel. 

 
Ds. Paul Grobler, vroeȅr vermeld by fokus 4, het ook tydens sy besoek in Julie 2016 insette gegee 
by die Visioenȇre Leierskap-vergadering oor ringsfunksionering. 
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3.4.3 Aanbeveling: Die sinode besluit dat die funksionering van ringe as fokuspunt van 
die sinode kontinueer. 
 

 
FOKUS 8 : Hou streeksfeeste/vieringe:  
 
SBS lewer verslag. 
 
FOKUS 9: Beoefen op alle terreine/kerkvergaderings die luister-proses: 
 
Die geloofsgewoonte het deel van die NG Kerk geword. 
 
Daar is op al die vlakke binne die kerkverband sinodaal, ring, kerkraad en gemeente van die 
metode gebruik gemaak. 
 
Die deelname van kerkraadslede en lidmate en hulle insette in hoe hulle die Here se “stem” hoor 
in hulle lees en verstaan van ‘n Skrifgedeelte, het die fokus om “In Christus Saam op Pad” te 
wees, baie ondersteun. Daar is ‘n groot mate van vrymoedigheid wat losgekom het op baie vlakke 
deurdat lidmate onbevange met mekaar kon deel en na mekaar kan luister. 
 
 Die PSD word versoek om die riglyne en materiaal wat FASKOM ontwerp het vir ‘n “luister-
vergadering”, weer aan die kerkverband beskikbaar te stel. 
 
FOKUS 10:  Ontwerp ‘n kommunikasie-strategie en –mediums wat saamwees promoveer: 
 
Die elektroniese media, bedryf vanuit die kantoor van die inligtings-en kommunikasiebeampte, 
me Marinda Meyer, het ‘n uiters belangrike rol gespeel om leraars en kerkrade deurentyd op 
hoogte te hou van gebeure en besluite binne die kerk in die provinsie, maar ook landwyd. 
 
FOKUS 11:  Benut die Predikantekonferensie: 
 
Die Predikante-konferensies van die afgelope paar jaar was toegespits daarop om die fokus van 
die NG Kerk in KZN gestalte en vorm te gee.  
 
Die SVL het verantwoordelikheid vir die inhoud van die 2016 Predikantekonferensie aanvaar. 
Frederick Marais (Stellenbosch) se tema tydens die 2016 Predikante-konferensie: Julle sal My 
getuies wees – ‘n Trinitariese Missionale Raamwerk vir Integrasie en Strategie vir die NG Kerk,  
het die hoogtepunt van die vier jaar se fokus gevorm. 
 
FOKUS 12:   Armoedeverligting as ‘n dringende Sinodale fokus:  
 
Hierdie fokus word later bespreek in die verslag van die Moderamen onder die Opskrif : Ander 
Sake wat die Moderamen hanteer het. 

 
FOKUS 13 :  Bou ons “Presence” (voetspore) as kerk in die samelewing uit: 
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Die SVL het met dankbaarheid, na ernstige besinning, kennis geneem dat die kleine NG Kerk in 
KZN op verskeie maniere in die samelewing van KZN teenwoordig is en dat die samelewing met 
waardering kennis neem van die NG Kerk in KZN. 
 
FOKUS 14:  Missionale gerigtheid:   
 
In lyn met die besluite van die Algemene Sinode oor die belangrikheid van missionale 
transformasie in die NG Kerk,  het ook die NG Kerk van Kwazulu Natal besef dat hy/sy met die 
klein getal lidmate nie op die ou styl van blote instandhouding van die kerklike strukture en lewe 
kan voortgaan nie. Dis die pad van ‘n sterwende kerk. Ons word “eerder almal meegesleur deur 
‘n magtige beweging – die beweging van ‘n lewegewende God na ‘n sterwende wȇreld waardeur 
die magte van selfsug, magsug, en hebsug die stryd aangesȇ word en waardeur mense bevry 
word en in staat gestel word om te floreer en om sinvolle en betekenisvolle lewens te leef.” 
 
Dit is die pad van Missionale Transformasie. Dit behels ‘n algehele gerigtheid op die kerk se 
deelname aan God se lewegewende beweging na die wȇreld.   
 
Die SBS sal in hulle verslag meer oor hierdie saak vertel. 

 
FOKUS 15:  Moraliteit: 
 
Daar moet oor hierdie tema nog goed nagedink word. 
 

4. Ander sake wat die Moderamen hanteer het.  
 
4.1  Fokus op Armoede. 
 
By die 2011 Algemene Sinode is belangrike besluite in die verband geneem. 
 
In Februarie 2013 neem die Moderamen die saak rondom Armoede ter tafel. 
 
Armoede is verlammend en is te lank al net ‘n agendapunt op die kerk se tafel. Dit moet dringend 
baie sterk aandag kry. 
 
Die bekamping van armoede is in Suider Afrika ‘n uitdaging vir die kerke. Dit moet as ‘n 
prioriteitsaak gehou word omdat die Here ‘n sagte hart het vir mense in nood. 
 
Maniere moet gesoek word om met die staat saam te werk. Die kerk moet ook baie dankbaar 
wees vir die groot bedrae geld waarmee die staat ons vertrou om ‘n verskil te maak in ons land. 
Wenke aan die moderamen oor die aanpak van die gesprek/strategie/praktyk in die 
aanspreek van armoede.  
 
Vanuit groepsgesprekke word die volgende moontlikhede identifiseer: 

 Vertel stories waar aktiewe gelowiges in hul privaat hoedanigheid ‘n verskil maak:  

 of waar gemeentes projekte in hul gemeenskap aanpak om armoede aan te spreek. 

 Begin so ‘n “peoples movement”. 

 Raak betrokke by organisasies wat alreeds goeie werk doen. (Bv NACCW, Farming God’s 

way, ens.) 

 Kry Werkskeppingsisteme in plek. 
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KZN CMD  en Armoede: 

 

In Februarie 2014 keur die Moderamen ‘n voorlegging deur ds. Gerhard Botha van KZN CMD 

rondom ‘n Armoede-Strategie goed. Die aanbevelings tov. die bestuursmeganisme  sowel as 

die fokusareas word voorgehou. ‘n Bestuursmeganisme bestaande uit ‘n werkgroep tesame met 

‘n netwerk van ander groepe wat saamwerk om die probleem aan te spreek, word voorgestel. 

(Bylaag 1) 

 

Armoede Werkgroep:  
 
‘n Werkgroep bestaande uit verteenwoordigers van die NG Kerk, VGKSA, RCA, KZN CMD, KZN 
Outreach, KZNCC, CMD Usizo Vigstrust en Helpende Hand, is saamgestel en het hulle taak 
gedefinieër met behulp van die GROW model (goal, reality, opportunity, way forward). 
 
Daar is ook gekyk na reeds bestaande armoede-verligting en bestrydingsprojekte. Die metode 
van Bate-Kartering, as instrument om gemeentes te help in armoedebestryding, word 
bekendgestel. Die gedagte is dat die groep plaaslike gemeenskappe kan ondersteun om deur 
Bate-Kartering ‘n verskil in hulle gemeenskappe te maak. 
 
Die beplande werkswyse van die Werkgroep vir 2015 word aan die Moderamen deurgegee. Dit 
gaan op die volgende wyse geskied: 
 

 Armoede projekte gaan op ‘n gereelde basis in die rolspelers in die Werkgroep se 
kommunikasiekanale (byvoorbeeld die ePosduif)bekendgestel word, ten einde 
bewuswording en betrokkenheid te bevorder. 
 

 Plaaslike werkswinkels gaan op uitnodiging in ringe, dorpe, voorstede of distrikte 
aangebied word. Hierdie werkswinkels het ten doel om die belangegroepe in ‘n 
bepaalde gebied bymekaar te bring en hulle te begelei om deur middel van Bate-
Kartering die bestaande bronne in hulle omgewing te identifiseer, nuwe bronne te 
ontdek en al hierdie bronne gekoȍrdineerd te benut ten einde die reus van armoede 
te takel. FASNET het hulself beskikbaar gestel om hierdie proses te fasiliteer. Twee 
briewe is alreeds oor hierdie werkswinkels uitgestuur. Sulke werkswinkels is reeds by 
Margate aangebied. 
 

 Indien daar nie voldoende belangstelling is na afloop van die versending van die 
briewe en die verduideliking by die Moderamen vergadering nie, sal indivdue genader 
word met die oog daarop om op te tree as organiseerders van die genoemde plaaslike 
werkswinkels.  
 

 Lizette van Niekerk, KZN CMD se direkteur Maatskaplike Dienste, is aangewys as lid 
van die Algemene Sinode se Taakspan vir Armoede Verligting. Sy sal voortdurend 
terugvoer gee oor verwikkelinge op hierdie vlak.  

 Een van die vlagskip projekte van Algemene Sinode se Taakspan vir Armoede 
Verligting is die aanbied van Vroeë Kinderontwikkeling (ECD) Konferensies oor die 
hele land. (Hierdie konferensie is ook, onder leiding van die CMD-KZN, in KZN 
aangebied). 
 

Die werkgroep se werk lê op twee vlakke nl. Armoede-verligting en Armoede-bestryding. 
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Die Moderamen het hierop sy stempel geplaas. 
 
4.2  KZN CMD: Memorandum of Intent. 
 
By ‘n Moderamenvergadering in Februarie 2015 verduidelik ds. Gerhard Botha aan die 
vergadering dat dit die intensie is van Usizo (URCSA), die RCA, KZN CMD(NG Kerk) om een 
kerklike welsynsorganisasie in KZN te vestig.  
 
Die intensie is vervat in ‘n dokument: Memorandum of Intent. (Bylaag 2) 
 
Die memorandum wat voor die Moderamenvergadering gebring word, spel nie die detail uit van 
bv. hoe die nuwe organisasie in sy finale vorm sal lyk nie en die presiese funksionering daarvan 
nie. Daarvoor en vir baie ander aspekte sal daar nog wye konsultasie moet plaasvind. Dit wys vir 
eers net op die reis saam. 
 
Alhoewel KZN CMD ‘n eie regsentiteit is, wil die organisasie nie sonder die medewete  en 
‘goedkeuring’ van die NG Kerk in Natal op hierdie pad gaan nie. Die CMD is tog die kerk se 
welsynsorganisasie. Die Moderamen word gevra om hulle goedkeuring te gee aan die beplande 
nuwe welsynsorganisasie deur die Memorandum van Intent te onderteken. 
 
Die Moderamen het besluit om die Memorandum of Intent te onderteken. 
 
4.2.1 Aanbeveling: 
 

 
4.2.1.1  Aanbeveling: Die Sinode besluit om die Memorandum of Intent, met die oog op 
een gesamentlike welsynsorganisasie met die familiekerke in KZN, te onderteken. 
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4.3  KZN CMD Bestuursmodel. 
 
In Feb 2014 doen ds. Gerhard Botha ‘n voorlegging aan die SVL oor hoe die KZN CMD tans daar 
uitsien, hoe hulle bestuurspan saamgestel is, hulle uitdagings en toekomstige fokusareas. 
 
Aanbevelings vir ‘n veranderde Bestuursmodel word aan die Moderamen voorgehou: 
(Bylaag 3)  
 
Die Moderamen het hiervan kennis geneem. 
 
4.4  Sinodale Sentrum. 
 
Op 26 Februarie 2014 het mnr. Hennie Bezuidenhout van die Benchmark-groep met die 
goedkeuring van die SOS en moderatuur ‘n voorlegging aan die Moderamen gemaak. Dit handel 
oor die moontlikheid om die Sinodale gebou te herontwikkel vir ‘n medies-verwante fassiliteit. 
 
In die SOS verslag sal die hele proses met onderhandelinge met Benchmark en ook 
onderhandelinge met Hayfields gemeente rondom ‘n nuwe Sinodale ruimte verduidelik word. 
Daar was vele vergaderings.  

 

4.5   Predikanteversorging. 
 
4.5.1 Predikante voorsieningfonds:  
 
In Oktober 2015 besluit die Moderamen die volgende rakende ‘n fonds vir predikante:  (Notule 
28 Oktober 2015, p 5.4.2.1) 
 
Besluit: 
 

 
5.4.2.1 Die Moderamen besluit op die skep van ‘n Predikante-Versorgingsfonds en om die 
motivering en die riglyne ten opsigte daarvan, goed te keur. 
    

 

Motivering: 
1. Gemeentes in KZN word vanweë demografiese faktore al kleiner en gevolglik krimp   
    gemeentefinansies. 
2. Leraars wat lank in gemeentes in KZN is, se finansiële posisie versleg indien   
    gemeentes hulle nie meer na behore kan vergoed nie.  
3. Indien leraars vroeër moet afgaan vanweë finansies, of indien daar nie behoorlike   
    pensioenbydraes gemaak word nie, beïnvloed dit hulle aftreevoordele drasties.   
4. Leraars ouer as 50 word nie sommer deur ander gemeentes beroep vir voltydse  
    onbepaalde termynposte nie. 
5. “In Christus saam op pad” impliseer dat ons ook die laaste paar bedieningsjare van ŉ  
    leraar saam met hom / haar die pad stap. 
6. Sistemies gesproke poog die kerkverband om die ter sprake leraars en  
    bedieningsbehoeftes van die kerkverband bymekaar te bring.  
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Riglyne vir  die predikante-versorgingsfonds 
 
1. Die sinodale fonds vir Gemeente-hulp kan aangewend word om leraars finansieël te 

ondersteun ten opsigte van pensioenbydraes.? 
2. Leraars wat gehelp word, moet “geakkrediteer” word deur die Werkgroep vir 

Predikanteversorging in konsultasie met die betrokke ring waar die leraar in die bediening 
is. 

3. Faktore wat onder andere in ag geneem kan word met die oog op hulp: 
         a. Die diskresie van die Werkgroep vir Predikanteversorging. 
         b. Die gemeentelike finansiële probleem is nie as gevolg van probleme met die leraar    

(persoon, gedrag, bediening) nie. 
         c.  Die gemeente waar die betrokke predikante dien, besit verkieslik nie reserwefondse 

nie. 
         d.  Die leraar is langer as 5 jaar in KZN in die bediening. 
         e.  Die leraar is ouer as 50. 
          f.  Die leraar is bereid om saam met die kerkverband te werk aangaande die gemeente se 

bediening en aanvaar die advies van die kerkverband. 
          g. Leraar word na ouderdom 65 nie meer uit die fonds ondersteun nie. 
 
4. Ondersteuning van enige bepaalde leraar word van tyd tot tyd heroorweeg deur die 

Werkgroep vir Predikanteversorging. 
5. Finale besluitneming vir hulp al dan nie, berus by die Werkgroep vir Predikanteversorging. 

 
4.5.1.1  Die SBS lewer verslag by die Sinodevergadering. 
 
4.5.1.2 Die SVL het op hulle vergadering in Julie 2016 die volgende aanbevelings rondom die 
saak gemaak:  
 
4.5.1.2.1 Aanbeveling: 
 

 
Die sinode besluit dat:  
1.  Die saak van die predikante versorgingsfonds verder ondersoek moet word. 
2.  Die SBS word getaak om so ‘n ondersoek te lei en met ‘n aanbeveling na die 

Moderamenvergadering te kom. 
3.  Die Sinode gee aan die Moderamen die volmag om die saak te implimenteer.   

 
 

5.   Sake vanaf die Algemene Sinode. 
 
Die besluite van die Algemene Sinodes 2013 en 2015 is by Moderamen-vergaderings behandel. 
Twee besluite van die Algemene Sinode het in besonder die aandag van die Moderamen geniet: 
Die moontlike wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde en die Selfdegeslagverhoudinge. 
 
5. 1.  Wysiging van Artikel 1.  
 
5.1.1  By die Sinode-vergadering van 2013 besluit die Algemene Sinode die volgende:  
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Die Algemene Sinode stel die volgende wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde voor vir 
voorlegging aan die kerkverband (gemeentes en sinodes), ooreenkomstig Art 44 van die 
Kerkorde:   
 
5.1.2  Die KZN Moderamen besluit dat ‘n Spesiale Sinodesitting gehou sal word waartydens  
daar gestem sal word oor die wysiging van Art.1 van die Kerkorde. Daarna sal dit na kerkrade en 
gemeentes uitgerol word vir stemming. Die Dagbestuur sal ‘n datum daarvoor bepaal. 
 
5.1.3 Die Datum van die Spesiale Sinode-vergadering waarop die  Dagbestuur besluit het, was 
5 November 2014. 

 
5.1.4  Die Besluit van die Spesiale Sinode van 5 November 2014: (Notule van die Spesiale 
Sinode: 5 November 2014, p 7.2.1) 

 
7.2.1 Die Sinode-vergadering besluit:  
 
7.2.1.1 Die aanbeveling/voorstel van die Moderamen tov. die volgorde van die stemproses 

rakende die wysiging van Art.1 nl.  dat eers die Sinode daaroor sal stem en dit daarna 
na gemeentes uitgerol sal word vir stemming, word nie goedgekeur nie. 

7.2.1.2 Die aanbeveling word so gewysig dat gemeentes eers oor die wysiging van Artikel 1  
sal stem en daarna by ‘n Spesiale Sinode-vergadering in 2015 sal die sinode stem. 

7.2.1.3 Die dagbestuur word getaak om ‘n nuwe tydskedule rakende die proses uit te werk en 
aan gemeentes deur te gee.  

 
 
5.1.5 Die KZN Moderamen besluit dat die datum waarop die volgende Spesiale Sinode-
vergadering sal plaasvind 26 Augustus 2015 sal wees. 
 
 
 
 

Kerkorde Artikel 1 
1. Die Nederduitse gereformeerde Kerk is gegrond op die  Bybel as die heilige en 

onfeilbare Woord van God. 
1.1 Die leer wat die Kerk in oooreenstemming met die Woord van God bely, word 

verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese 
Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van 
Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse 
Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

1.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die kerk, op 
so ‘n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit 
as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, 
ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ‘n belydenisskrif onderskryf nie. 

2. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ‘n 
uitbreiding van haar belydenisgrondslag  sonder dwang geskied. 

3. Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die kerkverband te lei in die 
besluitnemingsproses oor die voorgestelde wysiging van Artikel 1 deur in oorleg met 
die onderskeie Sinodes ŉ roetekaart en tydraamwerk vir die aanvang, verloop en 
afhandeling van die proses te bepaal. 
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5.1.6  Die Besluit van die Spesiale Sinode van 26 Augustus 2015: (Notule van die Spesiale 
Sinode: 26 Augustus 2015, p 7.3.1.1)  
  
7.3.1.1 Die Sinode besluit: 
Die voorstel van die Algemene Sinode vir die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde wat na 
die kerkverband en dus ook die Sinode van KZN deurgegee is om daaroor ‘n besluit te neem, 
word nie aanvaar nie. 
Die Kerkorde Artikel 1 soos dit tans daar uitsien, moet ongewysig gehandhaaf word.  
 

 
5.2    Selfdegeslagverhoudings. 
 
5.2.1 Die Algemene Sinode neem in Oktober 2015 die volgende besluit rakende 
selfdegeslagverhoudinge: 
 
Die Algemene Sinode het op Vrydag 9 Oktober soos volg besluit:  
 
1. Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele 

oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense.  
2.  Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ŉ verhouding van 

persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die 
voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap.  

3. Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat 
slegs die verbintenis van een man en een vrou as ŉ huwelik beskou word.  

4. Die Algemene Sinode besluit om in die lig van pt 1 hierbo erkenning te gee aan die status van 
burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en 
trou, en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, 
bevestig kan word.  

5. Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en lewe) geld vir die legitimasie van ordening van 
alle persone.  Punt 7 van die besluit van 2007 verval.  

6. Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse binne 
die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te 
formuleer en te reël.  

7. Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit 
in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in ŉ gees van Christlike liefde te doen.  

8. Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid 
na ŉ  ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons 
dit tans verstaan.  Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om 
weereens op ŉ selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die Bybel 
hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die Algemene Sinode van 2007, 2011, 
2013 en 2015 ernstig gelees word. In ooreenstemming met die NGB Art 2 behoort die 
besondere en algemene openbaring gebruik te word, dws die beste huidige 
menswetenskaplike bevindings.  

9. Die Algemene Sinode besluit om ŉ Christelik-Bybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle 
mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande besluite.  Hierdie 
saak word ook verwys na die Projekspan vir Leer en Aktuele Sake, wat reeds ŉ soortgelyke 
opdrag in A.8.2 bl 172 punt 7.4 ontvang het.  

10. Die Algemene Sinode besluit om ŉ bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met 
homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding 
van gemeentes oor hierdie saak. 
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Die Algemene Sinode het verder besluit:  
 
1. Vanuit ons verbintenis tot die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid sê ons as 

Algemene Sinode opreg jammer vir mense wat seergekry het en wie se waardigheid aangetas 
is weens enige homofobiese taal, gedrag of gesindheid van die kant van die kerk, ook tydens 
hierdie vergadering.  

2. Die Algemene Sinode weerhou haarself voortaan van enige homofobiese taal, gedrag en 
gesindheid juis vanweë ons verbintenis aan die Seisoen van Menswaardigheid, en ook vanuit 
ŉ diepe oortuiging van die diskriminerende aard van sodanige taal, gedrag en gesindheid as 
gevolg daarvan.  

 
Die Algemene Sinode het verder besluit:  
 
1. Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Steunspan Regte op om die kerkregtelike- en 

regsimplikasies van enige besluit(e) insake selfdegeslagverhoudings te ondersoek met verslag 
en aanbeveling aan die Algemene Sinodale Moderamen.  

 
2.  Die Algemene Sinode neem kennis dat volgens die Civil Union Act (Wet 17 van 2006) vereis 

word dat denominasies skriftelik by die Minister moet aansoek doen om toestemming te verkry 
om selfdegeslagverbintenisse te voltrek (vergelyk Klousule  5 wat soos volg lees: Designation 
of ministers of religion and other persons attached to religious denomination or organisation 
as marriage officers:  (1) Any religious denomination or organisation may apply in writing to 
the Minister to be designated as a religious organisation that may solemnise marriages in terms 
of this Act).    

 
 Die Algemene Sinode het verder besluit:  
  
1. Die Sinode van Namibië versoek die Algemene Sinode om kennis te neem dat pt 4 in die 

goedgekeurde voorstel wat soos volg lees  “erkenning te gee aan die status van burgerlike 
verbintenisse van persone van dieselfde geslag”, in stryd is met die landswette van Namibië.   

2. Die Algemene Sinode keur goed dat hierdie besluit oor selfdegeslagverhoudinge nie van 
toepassing is op die Sinode van Namibië nie. 

 
5.2.2  Die KZN Moderamenbesluite: 28 Oktober 2015 
 
5.2.2.1 Nadat ds. Frikkie vd. Merwe die besluit van die Algemene Sinode aan die Moderamen-
vergadering van 28 Oktober 2015 voorgehou het, besluit die Moderamen die volgende: (Notule 
van die Moderamenvergadering 28 Oktober 2015, p.5.2.2.3.1 ; p 5.2.2.5.1)    
 

5.2.2.3.1  Die Moderamen besluit: 
In die lig van die negatiewe reaksie in KZN op die besluit van die Algemene Sinode oor 
selfdegeslagverhoudinge, oordeel die Moderamen van die Sinode van KZN dat dit in belang 
van die NG Kerk is dat die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge nie 
nou geïmplementeer word alvorens Streeksinodes dit nie bespreek het en die besluit bevestig 
nie.  
 
5.2.2.3.2  Die ASR en die Moderamen van die Algemene Sinode word gevra om dit te 
oorweeg. 
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Die skriba is versoek om bogenoemde besluit van die KZN Moderamen aan die Algemene 
Sekretaris deur te stuur, waaraan voldoen is.  

 
‘n Werkgroep sal aangestel word om met die oog op die KZN Sinodestting in 2016 die nodige 
dokumente/informasie/inligtingstukke rakende die saak voor te berei vir voorlegging by die 
Sinode-vergadering. 
 
Ds. Petrus Fouche hou ‘n brief van die  kerkraad van Kokstad aan die vergadering voor waarin 
hulle hul misnoeë oor die besluit van die Algemene Sinode duidelik verklaar. 
 
Hulle versoek daarmee saam dat die Sinode van KwaZulu-Natal haarself herverbind tot die 
Gereformeerde grondslag soos uiteengesit in hulle brief, en dit amptelik te verklaar in die media-
middele tot haar beskikking asook in ŉ ope brief aan al die gemeentes in KwaZulu-Natal. 

 
Die Moderamen besluit tydens die vergadering van 28 Oktober 2015 om haar verbintenis tot die 
Gereformeerde Belydenisgrondslag te herbevestig. Die besluit lui as volg:  
 
Besluit:  
 

5.2.2.5.1  Die Moderamen van die NG Kerk in KZN herbevestig haar verbintenis tot die 
Gereformeerde grondslag: 
 
“Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare 

Woord van God.” 

“Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely,  staan uitgedruk in 

die Formuliere van Eenheid soos vasgestel  op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, 

naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse 

Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls. “  (Vergelyk Artikel 1 van die Kerkorde.)    

 
5.2.3  ASM Besluit : 
 
Die Moderatuur van die Algemene Sinode het intussen vergader en die volgende besluit:  
  
Die ASM het kennisgeneem dat appelle wat ontvang is, volgens advies deur die ATR ontvang, 
die uitvoering van die besluit aangaande selfdegeslagverhoudinge opskort totdat sodanige 
appelle hanteer is. Die voorstel van KZN sal eers hanteer word nadat die appelle afgehandel is. 

 
5.2.4 KZN Moderamenbesluit: 25 Februarie 2016 
 
In die lig van die bogenoemde besluit van die ASM, het die SVL met die volgende aanbeveling 
na die die KZN Moderamen in  Februarie 2016 gekom wat die SVL se besluite van 15 Februarie 
2016 in sy geheel goedgekeur het. (Notule van die Moderamenvergadering: 25 Februarie 2016, 
p. 6.3.2.3)  
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6.3.2.3.1  Die SVL besluit dat dit nie sinvol is om Selfdegeslagverhoudinge op 2016 se Sinode 
te debateer nie omdat die saak sub judice is en die Sinode sy afvaardiging na AS 2017 kan 
prejudiseer. 
 
6.3.2.3.2  Die SVL stel voor dat ons in KZN die Predikantekonferensie van 2017 gebruik om 
oor Gereformeerde Hermeneutiek te gesels. Ons wil terwille van verhoudinge (saam in Christus 
oppad) eers mekaar se Skrifgebruik verstaan. 
 
6.3.2.3.3 Na die genoemde gesprek sal dit sinvol wees om die gesprek oor 
selfdegeslagverhoudinge te voer.  
 
6.3.2.3.4 In die lig van die voorafgaande voorstelle van die SVL, staan die voorstel insake ‘n 
werkgroep eers oor. 

 

 
Met die besluit is die saak voorlopig afgehandel. 
 
5.3   Stemming deur afgevaardigdes by meerdere vergaderings.  
 
Die saak handel oor die stemming van afgevaardigdes by meerdere vergaderings.  
 
Die Algemene Sinode 2015 se besluite rakende Meerdere Vergaderings – Stemming deur 
Afgevaardigdes kan verkry word in die Notule van Algemene Sinode. 
 
5.4 Begroting. 
 
Die Moderamen het jaarliks die begroting, soos opgestel deur die SOS, gehanteer en 
goedgekeur. 
 
Groot dank aan die SOS wat die geldsake van die sinode uitstekend hanteer en ook daarin kon 
slaag om een jaar ‘n beduidende bedrag aan gemeentes terug te gee. 
 

6.  Sake wat die Dagbestuur hanteer het. 
 
Die Dagbestuur het sekere funksies vervul wat deel van die storie van die Moderamen is.  
 
6.1  Eerste taak van die Dagbestuur was om die notule van die Sinodevergadering van 2012 goed 

te keur. Dit is tydens die eerste vergadering op 24 Januarie 2013 gedoen.    
 
6.2  Die besluite van die Moderamen wat op die Algemene Sinode betrekking het, is deur die 

Skriba in opdrag van die Dagbestuur aan die ASM deurgegee. Die besluite is via die Eposduif 
onder die aandag van die gemeentes gebring. 

 
6.3  Sake is, soos dit op die tafel van die Dagbestuur gekom het, na die toepaslike diensspanne 

verwys. Dit geld onder andere die terugvoer van die tafelgesprekke tydens die Sinodesitting.    
 
6.4  Korrespondensie is gehanteer. 
       Hierdie korrespondensie het ingesluit briewe van beswaar oor die Moderamen se 

prosesorde-besluit met die moontlike wysiging van Artikel 1. Die Dagbestuur het besluit dat 
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die Spesiale Sinode (5 November 2014) self oor die besluit van die Moderamen moet oordeel. 
Die saak sal eerste op die sakelys van die dag wees.  

 
6.5 Joint Moderamen. 
 
Een van die funksies van die Dagbestuur was om deel  te wees van die Joint  Moderamen.  
Fokus 5: Bou Konkrete Verhouding) 
 
Die vergadering met die Moderature van die twee ander lede van die NG Kerkfamilie in KZN, 
naamlik die VGKSA en die RCA, is twee keer per jaar gehou.   
 
Wat die uitkomste van die geleenthede aanbetref is die volgende deur die gesamentlike 
vergadering besluit:  
 
Clarification of Purpose and Objectives: 
1.    Building relations. Caring and sharing. Not specific outcomes.  
2.    Being together in Christ – it is a process. Main purpose is not in first place to unite/unification. 

We are building together towards unity. Structural unity is difficult. We are building 
relationships and finding one another. On some projects we are working together. It will be 
new everytime. 

3.    New leadership must determine the way forward.  
 
Onderwerpe onder andere wat aangeraak is in die byeenkomste:   
-  A discussion about issues like Reparation, restoration, restitution etc.  
-  A discussion about the document: Provisional order for 3 Churhes working together.  
- Assets mapping: a tool to use in a community. Firstly what need is in the community. Then: What 

assets do the community have to supply in that needs. 
 
Daar was met groot afwagting gewag op die NG Kerk se stemuitslag rondom Artikel 1. Alhoewel 
die uitslag negatief was en dit betreur is, het die lede van die Moderature saamgestem dat dit ons 
in KZN nie moet verhinder om saam met mekaar oppad te wees nie. 
 
Op verskeie maniere het die NG Kerk dan ook sy hand van welwillendheid na die RCA  en ook 
URCSA uitgesteek en finansieël ‘n bydrae gelewer waar dit nodig was. 
 
Tydens die Sinodevergaderings van beide die VGKSA en die RCA is groeteboodskappe namens 

die NG Kerk in KZN deur die Skriba en die Moderator aan die vergaderings oorgedra. Die Skriba 

het ook die induksie en verwelkoming van ds. S.K. Dlamini in die VGKSA gemeente Lamontville 

bygewoon en ‘n boodskap van verwelkoming oorgedra namens die NG Kerk in KZN.  

6.6  Ekumeniese Betrekkinge (Fokus 5: Bou van Konkrete Verhouding) 

Op ekumeniese gebied het die NG kerk op hierdie stadium oop deure. Daar is ‘n besondere 

welwillendheid onder die totale spektrum van kerke teenoor die NG Kerk, 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. 

Die NG Kerk in KZN aan die anderkant sal heeltemal verarm wees sonder hierdie mede-

reisgenote wat  ‘in Christus’ saam op pad’ is.  
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KZNCLG:  

Die leiers van die Kerke in die Provinsie kom elke drie maande bymekaar om sake soos dit in die 

land ontvou, te bepreek. Kerkleiers betrokke kom vanuit die RKK (Kardinaal Napier ea. ), 

Anglikaanse Kerk (Bishop Ruben Phillip ea.) , Methodiste (Bishop Mike Foster ea.), Lutherse 

Kerk,  NG Kerk en nog vele ander. Organisasies soos KZNCC, Diakonia Council of Churches, 

YMCA SA Council of Churches word deur hulle Uitvoerende Amptenare verteenwoordiger. Sake 

op die Agenda is sake soos Xenophobia, Thuli Madonsela, gebeure in die Parlement, KZN 

Wetgewende Gesag, munisipale verkiesings, rassisme, gebrekkige leierskap in die land,  

gesprekke met die MEC Wiles Mchunu, gespreksgeleenthede saam met die Zulu Koning ens. 

Ds. Frikkie van der Merwe as Voorsitter en ds. Mauritius Pienaar as Skriba het mekaar afgewissel 

in die bywoning van hierdie vergaderings wat hoofsaaklik in Durban plaasvind. 

KZNCC (Kwa Zulu Natal Christian Council ):  
 
Die NG Kerk word by hierdie organisasie verteenwoordig deur die Dagbestuur en ds Ben van 
Dyk. Ds. Ben van Dyk dien op die Uitvoerende Bestuur van die liggaam. Die deelname van die 
NG Kerk is vir die ander KZNCC-kerke van kritiese belang.  
 
Hulle missie: “The KZNCC promotes fellowship, partnership and networking among its member 
churches and organizations in order to stimulate reflection on social issues and joint action to 
promote justice, development and peace in Kwa-Zulu Natal.” 
 
Die Visie van die Organisasie is soos volg: “ Inspired by our Christian faith, the KZNCC with its 
member churches and ecumenical organizations, strives to achieve social justice in Kwa Zulu-
Natal”. Sake op hulle agenda: Aids Prevention Programme, Land Matters Programme, Anti-
Xenophobia Programme, Healing of Memories and Reconciliation,  Sisters of Faith in Action ens. 
 
Die KZNCC het baie goeie verhoudinge met die provinsiale regering en premier. 
 

Die SVL en Dagbestuur het besluit om hulle betrokkenheid te bepaal  by die provinsiale groep. 

Leraars en gemeentes word aangemoedig om by ekumeniese liggame in hulle omgewing in te 

skakel.   

6.7  ASM Vergaderings. 

6.7.1 Vergadering van Uitgebreide ASM van die NG Kerk en die Algemene Sinodale 

Kommissie van VGKSA in Mamelodi,  Pretoria  22 – 25 Oktober 2014.  

‘n Historiese gebeurtenis vind plaas in Mamelodi, Pretoria. 

Nie net vergader die Moderature van die twee susterskerke terselfdertyd by een plek nie, maar 

vind daar ook ‘n gesamentlike vergadering plaas met die verteenwoordigers van die NG Kerk en 

VGKSA. 

Daar is besin oor die roetekaart na kerkeenheid en die stappe wat gedoen moet word. Modelle 

van eenheid was ‘n onderwerp van bespreking. Die deel van kantore is ook bespreek. Dit was uit 

alles duidelik dat die twee kerke gedring word deur die evangelie tot eenheid, versoening en 

geregtigheid. . 
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6.7.2  Algemene Sinodale Moderamen (ASM) Vergadering 16 – 18 November 2015 
Beulapark, Edenvale. 
 
Hierdie is die eerste vergadering na afloop van die Algemene Sinode van 2015.  
 
By die vergadering is die hoofprioriteitsake waaraan die NG Kerk moet aandag gee, soos bepaal 
deur die Sinodale verteenwoordigers by die Algemene Sinode, gelys. Dit was die volgende: 
Verband/onderlinge verbondenheid; Missionale Transformasie; Sosiale en Ekonomiese 
Geregtigheid; Agente van Hoop.  
 
Die ASM besluit om veral twee fokusse baie sterk voorop te stel: Onderlinge verbondenheid en 
Missionale Transformasie. 
 
6.7.3 ASM Vergadering 14 – 16 Maart 2016 Emseni Centre, Kemptonpark. 
 
Hierdie was die tweede vergadering van die ASM.  
 
Die sake wat op die agenda van hierdie vergadering was, is ‘n aanduiding dat die NG Kerk se 
erns  met die wêreld waarbinne sy haar bevind. Sake onder bespreking was bv. 
Selfdegeslagverhoudinge, Rassisme, Memorandum van Ooreenkoms: NG Kerk en GKSA, 
Church Unity Commission, Droogtehulpprojek, Kerkverband ens.  
 
Daar is ook ‘n datum bepaal vir ‘n landwye Predikante-konferensie by Moreleta Park in 2017. Dit 
sal plaasvind 3 – 6 April 2017. 
 
6.7.4 ASM Vergadering 5 – 7 September 2016 Emseni Centre, Kemptonpark. 
 
Hierdie vergadering vind voor die KZN Sinodevergadering plaas en terugvoer daaroor sal by die 
geleentheid gegee word.  
 

7. Bedieningspanne. 
 
7.1 Argief, Kommunikasie/Inligting - Bylaag 4 
7.2 Fasnet - Bylaag 5 
 

8. Algemene Sinode.  

8.1  Die Algemene  Sinode het tydens die 2013 en 2015 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 6  en 7 van hierdie verslag en 
die Algemene Sinode-goedgekeurde Gedragskode as Bylaag 8.  

 
Afgevaardigdes word versoek om hulle deeglik te vergewis van die besluite wat by die Algemene 
Sinode geneem is om tydens die gespreksgeleentheid oor die besluite, gelei deur ds. Nelis Janse 
van Rensburg, te kan deelneem.  
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9. Dankbetuiging. 
 
Die Sinode van KZN onder die leiding van die Moderator het in 2012 besluit op die visie “In 
Christus Saam op Pad “. Iemand sing dat ons is gemaak om voetspore te los. Daardie voetspore 
van ons Moderator, vroeȅr die aktuarius, lȇ duidelik afgedruk op die pad waarop die Sinode die 
afgelope 4 jaar gewandel het. Met integriteit en bekwaamheid het hy voorgeloop en wanneer daar 
struikelblokke op die pad was, het hy ons bly wys op Wie ons Mede-Reisiger is. 
 
Saam het baie mooi tonele ons as reisigers begroet, prentjie-mooi tonele van ringe, gemeentes 
en lidmate wat hulle werȇld, deur hulle liefde, omgee en diensbaarheid probeer omskep het in 
plekke waar mense in vrede, vreugde en veiligheid met mekaar kan saamleef.  
 
Dit is met groot dankbaarheid dat ons terugkyk, dankbaarheid vir die onbaatsugtige wyse waarop 
Frikkie die Sinode van KZN bedien het en bo-alles vir die Opgestane Here Jesus wat saam met 
ons oppad was.   
 
Hiermee vertrou die Moderamen dat die verantwoordelikheid wat ons opgelȇ was, tot 
bevrediging van die Sinode en tot eer en verheerliking van die Drie-Enige God, afgehandel 
is.  
 

 
 

__________________________________ 
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BYLAAG 1 
ARMOEDE STRATEGIE 

 
Agtergrond: 

 Besluite van die Algemene Sinode. 

 KZN CMD beplanningsessie op 27 Januarie.  

 Voorlegging aan SVL op 13 Februarie.  

 ‘n Opdrag aan KZN CMD, maar ‘n gesamentlike projek saam met die Kerk. 

 Onder die sinodale tema : In Christus Saam op Pad.  

 Armoedeverligting en bestryding. 

 Die vestiging van ‘n proses alvorens praktiese projekte op die tafel kan kom. 

 Brugbou tussen KZN CMD en die gemeentes, die herdefiniering van die taak van 
gemeente-diakoniee en die verstewiging van samewerking in die NG Kerkfamilie as 
sekondere doelwitte.  

 Fondse moet deur die Sinode beskikbaar gestel word vir hierdie strategie.  
 
Bestuursmeganisme: 

Die volgende bestuursmeganisme vir die Armoede Strategie word aanbeveel : 
 

 ‘n Werkgroep 
o Ontwikkel, implimenteer en evalueer ‘n ArmoedeStrategie 
o Lede 

 Direkteur Skakeling KZN CMD (moontliksameroeper) 
 Direkteur Maatskaplike Dienste KZN CMD 
 Direkteur Bejaardesorg KZN CMD 
 Maatskaplike Diens Bestuurders KZN CMD 
 PSD 
 Verteenwoordiger van SBS 
 Verteenwoordiger van KZN Outreach 
 Verteenwoordiger van VGK 
 Verteenwoordiger van RCA 
 Ander belangegroepe soos -nodig 

 ‘n Netwerk 
o Loods en monitor Armoedeprojekte op grondvlak 
o Lede 

 Verteenwoordigers van die ringe van die NG Kerk, VGK en RCA in KZN  
 Ander belange-groepe, soos nodig 

 
Fokusareas: 

Die volgende fokusareas in die Armoede Strategie word aanbeveel : 
 

 Navorsing 
o Besluite en addendums van die Algemene Sinode. 
o Definisie van Armoede. 
o Demografie en statistiek van Armoede in KZN. 
o Bestaandeprojekte. 

 Van onderaf-boontoe en nie van bo-af ondertoe nie. 

 Kwaliteit in plaas van kwantiteit. 

 Benutting van gemeentediakonieë. 
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 Gesamentlike ringsprojekte. 

 Opleiding bv. deur KZN CMD, Negemadi, Hugenote Kollege. 

 “Work Skills Development”. 

 Gebruik van bestaande bates. 

 Gebruik ander bronne soos Helplift. 

 Holistiese benadering. 

 Die aanspreek van sosiale probleme rondom armoede. 

 Moenie die bejaardes vergeet nie. 

 Blanke en Afrikaner armoede moet ook aangespreek word.  

 Samewerking met vennote ook buite die kerke, bv Foundations for Farming en Helpende 
Hand.  

 Publieke getuienis teenoor alle regeringsvlakke. 
 
 

__________________________________________ 
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BYLAAG 2 
MEMORANDUM OF INTENT    

 
1. Introduction: 

 
1.1 Usizo (URCSA), the RCA and KZN CMD (DRC) intend to establish one organization 

for church welfare services in KZN.  
1.2 This document serves as a guideline document for this process.  

 
2. Values 
 
2.1 Jesus Christ is The Head of the church, the present organizations and the new 

organization.  
2.2 This process is relationship driven.  
2.3 Trust is of the greatest importance in this process.  
2.4 Transparency is a primary focus in this process.  
2.5 Establishing one organization is a journey where we travel together to where the 

Lord Jesus Christ wants to bring us.  
2.6 We will ensure as much as possible involvement by the different stakeholders.  

 
3. The process 
 
3.1 Prayer will surround this process.  
3.2 This process will be managed by a Task Team consisting of two representatives 

from each organization, nominated by each organization’s leadership.  
3.3 The advice of experts will be gathered, when necessary.   
3.4 The Task Team will give regular feedback to the present organizations and churches 

and obtain mandates as the process progresses.  
3.5 The present church social services of the different organizations will be evaluated.  
3.6 A new organizational structure will be developed.  
3.7 The new organization will go through a branding process.  
3.8 Once the new organization is established with the blessing of the present 

organizations and churches, we will move into a time of celebration.  
3.9 Although it is difficult to predict a time frame for this process, we aim to finalize this 

process within two years.  
 

4. Co-operation 
 

4.1 As we move towards one organization co operation between the present 
organisations will be intensified.  

4.2 Challenges that the present organizations face and new needs that are identified will 
be handled jointly.   

4.3 The Task Team will co ordinate this co operation.  
 

5. Funding 
 

5.1 A budget will be drawn up for the Task Team before every financial year.  
5.2 The present organisations will endeavour to contribute towards the budget for the 

Task Team.  
 

6. Outcomes 
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6.1 John 3:16 (God’s love is demonstrated so that people will believe in Him). 
6.2 Activities are done in a Christ like manner.  
6.3 Material and social needs of communities are addressed.  
6.4 Congregational diaconates are activated.  
6.5 A church welfare organization is put in place where excellence is the focus.  
 
7. Alterations to this agreement 
 
7.1 Alterations to this agreement need to be agreed upon by all three organizations.  

 
 
 
 

________________________________ 
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BYLAAG 3 
BESTUURSMODEL KZN CMD  

 
Agtergrond 
 
In die lig van die feit dat die interim bestuursmodel van KZN CMD hierdie jaar tot ‘n einde kom, 
het die Uitvoerende Komitee en Bestuurspan van KZN CMD op 27 Januarie ‘n 
visioeneringsvergadering gehou oor die pad vorentoe. By hierdie geleentheid is na die Here se 
wil gevra, die sterkpunte en uitdagings en toekomstige fokusareas van KZN CMD geidentifiseer 
en ‘n bestuursmodel in die lig hiervan ontwikkel.  
 

 
 
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbevelings:  

 Die vakante PSD pos vir Gemeenskapsbediening wat dr Botha van Aarde gevul het, 
word nie gevul nie.  

 KZN CMD ontwikkel sy eie bestuursmodel en besluit self wie hierdie model gaan 
beman.  

 Die finansiering van KZN CMD se bestuursmodel deur die Sinode word voortgesit, 
volgens die bedrag soos vasgestel in die 2014/15 begroting, met die opsie om elke jaar 
oor die bedrag te onderhandel. 

         Die begrote bedrag is R330.000 p.j. 
 

Die SVL het met die aanbevelings na die Moderamenvergadering gegaan wat dit so 
goedgekeur het.  
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BYLAAG 4 

 
VERSLAG VAN DIE ARGIEF WERKGROEP, INLIGTING EN KOMMUNIKASIE 

 
Het ons kerk se argief ‘n bestaansreg? Het die gemeentes ‘n behoefte om hul getuienis netjies 
en veilig te bewaar? Watter voordeel het die Argief en vir wie? 

*** 

“Daar lê geskiedenis begrawe in die argiewe van gemeentes, ringe en sinodes; in ou koerante 

en tydskrifte; in ou familiepapiere en in die argiewe van stads- en dorpsrade van die 

provinsies.” 

1925: Prof Besselaar het hom toegespits om ‘n inventaris te maak van die kerklike argiewe 

van die NG Kerk, gemeente Pietermaritzburg naamlik al die Registers, notuleboeke (waarvan 

die oudste dateer van 1841) en korrespondensie van die NG Kerk Pietermaritzburg vir die 

tydperk 1838 tot 1875 – in opdrag van die “Raad der Gefedereerde Kerke” vir die doel om 

boustowwe vir ‘n geskiedenis van die vier “gefedereerde kerke” in te samel. 

Prof Besselaar se kommentaar: 

“Vir die skrywe van ‘n aaneengeskakelde verhaal van die lotgevalle van ‘n kerklike 

gemeente is een van die onmisbaarste hulpmiddels ‘n Notuleboek van sy 

kerkraadsvergaderinge.” 

“Gesien die uiters primitiewe toestand van die eerste doop-, lidmate- en trouregisters moet 

die vrees ons bekruip dat die oorspronklike notules ook maar van dieselfde soort gewees het. 

“Niemand kan die Voortrekkers blameer dat hulle meer geinteresseerd was in die 

onmiddelike hede as die ver toekoms... was daar ander behoeftes wat eerder voorsiening 

gevra het as sierlik ingeboude notuleboeke. 

Dit staan histories vas dat daar ‘n kerkraad bestaan het onder die reisende gemeente van 

eerw Erasmus Smit. In sy dagboek (uitgegee deur ds Schoon) kom sekere kerkraadsbesluite 

voor...” (Sou hy nie ‘n notuleboek gehad het buiten sy dagboek nie?) 

“Eerw Smit se eerste doopregister is ‘n boekie sonder omslag en geskrywe in ‘n baie fyn 

skrif. Die eerste doop was in 1837 langs die Modderrivier, by Blesberg.” 

*** 
Hierdie stukkie uit die argief het my weereens laat besef dat ons in die nou en huidige besige 
bestaan van ons lewe en werk, selde dink aan die toekomstige waarde van inligting.  
Dit is eers as jy op ‘n stokou boek of dokument in die argief afkom en ‘n ‘wow’ uit jou mond glip 
dat jy besef... dit wat nou nog nie geskiedenis is nie, oor 100 of 200 jaar baie kosbaar kan wees 
– as ons Liewe Heer teen daardie tyd nog nie aarde toe gekom het nie. 
Hoekom is dit dat vandat die digitale era deel van ons bestaan geword het en die elektroniese 
skepping en kommunikasie van inligting ‘n onmisbare ‘gereedskap’ geword het, ons swakker 
kommunikeer met mekaar, met minder aandag lees wat na ons toe gestuur word en heelaas die 
minste aandag gee aan wat bewaar moet word.  
Mag die dag nooit kom dat die vrees ons ‘bekruip’ en oorweldig as ons uitvind ons het getuienisse 
verloor nie. 
Wat van die stories van bejaarde mense wie se pa’s en oupas help kerke bou het? Nou die dag 
kom ‘n ene mr  Mazibuko by die argief ingestap opsoek na sy voorgeslagte wat in die VGK Vryheid 
gemeente se registers opgeteken staan. Hy wil sy familie-lyn vir sy nageslag neerskryf. Sy oupa, 
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as bekeerde Christen is in die VGK kerk getroud. Die Doopregisters is ongelukkig nog nie by die 
argief  ingehandig nie, maar gelukkig darem nog in Vryheid.  
 
DIE VOLLEDIGHEID VAN ‘n ARGIEF SE INLIGTINGSBRONNE IS MAAR NET SO GOED OF 
SWAK AS DIE REKORDHOUDING VAN INLIGTING DEUR ‘n ARGIEFSKEPPENDE 
KOMMISSIE OF ORGANISASIE. 
 

Die Argief se Werksaamhede   
 

 Die Argiefbeampte is sedert 2013 in ‘n 6/8 pos by die argief werksaam. 

 Navrae - Hantering van kerkgeskiedenis en sinode-besluite; lidmaatskap- en 

genealogiese navrae, deurgaans. 

 Inhandiging - Die versorging van gemeentes se inhandigings voor ontsluiting verg soms 

meer aandag in terme van sortering en sanitasie, omdat die dokumente in enkele gevalle 

slordig en ongesorteerd afgelewer word.  

 Sortering - Dan ook die welkome ontvangs van versamelings wat pragtig netjies in 

gemerkte bundels afgelewer word elk met sy voorblad. Sortering is dan minimaal. 

 Melding en dank is geoorloof aan mr Sakkie Day, skriba van Durban-Oos in wyle mev 

Wanda Basson se plek. Mr Day het nie net hul eie versameling in ‘n kort tydjie onderhande 

geneem en ingehandig nie, maar ook uitgehelp by ander Durban gemeentes waar ‘n 

skriba hulp nodig gehad het. 

 Ontsluiting - Gemeentelike argivalia en sinodale spanne se vergaderingsdokumentasie 

wat ingehandig word, word op die data-basis ontsluit, in terme van beskrywing en 

staanplek. Mikro-ontsluiting waar dokumente in ‘n soekbare PDF-formaat in ‘n 

elektroniese argief lê, is die ideaal vir die toekoms en slegs moontlik indien die elektronies-

geskepte PDF-formaat ontvang word.  

 ‘n Elektroniese argief in die kleine word stadigaan opgebou en bewaar in lêers direk op 

die NAS rugsteunsisteem. Skakels na dokumente in hierdie lêers kan in die databasis 

geskep word. 

  Foto’s - ‘n Foto-muur met die Moderators vanaf die eerste jare  is aangebring in die argief 

se kluis. 

 Restourering van geskeurde registers is begin soos tyd dit toelaat en Ladysmith se 

Lidmate register van 1921 tot 1952 is reeds herstel. Ander restourering soos die 

verwydering van metaalknippe en krammetjies in versamelings, soos die geleentheid hom 

voordoen. 

 Rakspasie – Ou versamelings word stelselmatig geëvalueer en duplikate en irrelevante 

argivalia verwyder om rakspasie te wen. So is die SJK versameling met 15% verminder. 

Argief-kommunikasie  
Herinnerings en bewusmaking 2 keer per jaar per eBosduif asook wanneer die geleentheid hom 
voordoen per gewone epos en telefoon. 
Ds Ben van Dyk is ook gevra om tydens besoeke die gemeentes te herinner van inhandigings. 
Sake gekommunikeer: 

 Tydige inhandiging van argivalia 

 Riglyne oor die Bewaring en Vernietiging van dokumente 

 Vereiste Minimum tydperke van bewaring van dokumente 
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 Riglyne vir die korrekte notulering van vergaderings  

 Inventaris van Inligtingsbronne (PAIA) Gemeentes, ringe en kerklike instansies word 

versoek om as ’n saak van dringendheid uitvoering te gee aan die vereistes van Wet 2 

van 2000. 

 Register-afskrifte inhandigings 

Klimaatsbestuur 
Sedert begin 2014 is begin met die meting van klimaatsparameters binne die kluis en tesame met 
die noodsaaklike installering van ontvogtigers word die kluis-omgewing konstant gehou op 19°C 
en 52% humiditeit - die ideale klimaat vir die bewaring van dokumente. 
 
Bywoning van Werkswinkels  

 Master Class in Preservation Basics (KZN Archives and Records Service, Nov 2013) 

 Digital Workshop ( KZN Archives and Records Service, Nov 2014) 

  Die ”ARCHIVAL PLATFORM PROVINCIAL DIALOGUE” oor die    

 Beskerming van Persoonlike Inligtingswet (POPI) (Mei 2015) 

 MINDEX DBText databasis kursus-vlak 2 (Feb 2016) 

Administratiewe Take 
Die volgende Administratiewe take is teruggeneem na die adminpersoneelkorps omdat die 
verskillende argief-take baie tyd in beslag neem en bykomende projekte beplan is.  

 Jaarboek: insameling van inligting. 

 Predikante- en emeriti-databasis. 

 Ringe-databasis. 

 ABR kennisgewings re nuwe Predikante, en ander veranderings. 

 Huweliksbevestigers aansoeke, lisensies, adresveranderings, oorplasings. 

 SSR predikante-verslag. 

Opgraderings by die Argief sedert die verkoop van die Sinodale sentrum 
Die breek en bouery bokant en rondom die Argief het nou en dan onwelkome verassings 
meegebring en die orde soms hier omver gewerp. 
Die argief moes ook toegerus word om onafhanklik te funksioneer en ‘n goeie rugsteunstelsel is 
in die kluis geïnstalleer. ‘n Basiese fotokopieermasjien en internet is ook aangekoop. 
Die Werkgroep bedank die Sinodale Ondersteuningspan vir die die toerusting asook die besluit 
om die argief se kantore ‘n nuwe baadjie te gee.  
Nuwe kombuisblaaie, vloerteëls regdeur en verf gee nou ‘n vars en skoon voorkoms. 
 
Besoekers  
Ds Kovilan Moodley en sy vrou van die RCA Shanti gemeente in Alberton het in September 2014 
hier by die argief besoek afgelê en ook ACTA’s tot 2013 ingehandig. Sy vader, rev Gopal 
Sooklingam Moodley was instrumenteel in die kerkplanting van die RCS Shanti te Alberton en 
was hul hoof-leraar. Hy is laasjaar op 88 jarige ouderdom oorlede. 
Rev GS Moodley het as evangelis in Boksburg/Germiston area gedien. Na hy sy teologiese 
studies voltooi het, is hy as mede-leraar by die RCA Benoni/Germiston kerke bevestig – toe 
bekend as die Indian Reformed Church.  
Dit was baie aangenaam om met ds Kovilan Moodley en sy vrou kennis te maak en wonderlik dat 
hy sy pa se werk voortsit. 
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Prof Johan Wasseman het kom navorsing doen in Januarie 2016 en die “Merebank 
Konsentrasiekamp” en  “The Natal Afrikaner and the Anglo-boer war” verhandelings aan die argief 
beskikbaar gestel. 
 
Agterstand met inhandigings 

 28 van die 53 Gemeentes is langer as 10 jaar agter met die inhandiging van argivalia.  

Sien ARG Bylaag onderaan. 
 Die inhandiging van die VGK versameling wat in ons argief bewaar word is oor die 

algemeen baie agter. 

 Nuwe voorskrif vir Natal:  
Die argiefwerkgroep het laasjaar die voorskrif vir 10 jaarlikse inhandiging verander vir 
Natal, om te lees: 

 Alle relevante dokumente ouer as 5 jaar moet by die argief inhandig word en 
verkieslik kan harde kopieë eerder elke jaar ingehandig word direk na ouditering, 
omdat gemeentes hul dokumente ook op hul eie rugsteun beskikbaar het.” 

 
Die besluit is geneem in die lig daarvan dat - 
1. Skribas van gemeentekantore baie gereeld wissel en nie altyd die nodige opleiding ontvang 
nie. Dié sulkes ‘erf’ dan ‘n kluis vol dokumente en dit is net te oorweldigend om die taak aan te 
pak. 
2. Argivalia staan die kans om verlore of beskadig te raak; 10 jaar is net te lank. 
3. Met ‘n goeie rugsteunsisteem in plek is dokumente in elk geval by die gemeente gestoor vir 
terugverwysing. 

          ARG Bylaag 
 
GEMEENTES ARGIVALIA INHANDIGINGS:  

SPESIFIEK KERKRAAD-NOTULES Soos op 22 Augustus 2016 
 

ROOI = Gemeentes is 10 jr + agter met inhandiging.  
GROEN = op datum 
GRYS = Redelik op datum 
 
Jaar-datum <= 2005, beteken gemeentes het reeds langer as 10 jaar laas ingehandig.  
 

NUWE Riglyn:  
Argiefwerkgroep (KZN) besluit dat argivalia nie langer as 5 jaar in gemeentes se besit 
moet wees nie.  
 
 

RING GEMEENTES – KERKRAADSNOTULES 
INGEHANDIG ... tot 

OPMERKING 

    
Amajuba DANNHAUSER 2013  
    
Amajuba DUNDEE 1975  
    
Amajuba DUNDEE-SUID 1987 Besig met sortering 
    
Amajuba GLENCOE-OOS 2005 Ontvang 10/12/2014 Notules 

tot 2005 
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Amajuba NEWCASTLE 2004  
    
Amajuba NC, BERGSIG 2008 Ontvang 30/09/2014 Notules 

tot 2008 
    
Amajuba NC, DIE KRUIN 2012 Ontvang 25/08/2016 
    
Amajuba NC, DIE PARKE 2011  
    
Amajuba NC, DRAKENSBERG-VALLEI GEEN  SEDERT STIGTING 1981 
    
Amajuba NEWCASTLE-SUID 2012 Ontvang Okt 2015 
    
Amajuba UTRECHT 2007  
    
Durban BEREA 2006  
    
Durban DURBAN 1980 Notules van 1980 tot 2010 

verlore.  
    
Durban ESCOMBE 1992  
    
Durban KRANTZKLOOF 2003 Ontvang 9/2014 
    
Durban NOORDKUS 2000  
    
Durban PINETOWN 2013  
    
Durban PORT NATAL 2013  
    
Durban UMHLANGA 2008  
    
Durban WESTVILLE 2013  
    
Dbn-
Suid 

DURBAN-OOS  
– gestig in 2005 uit : 
MONTCLAIR 
DURBAN-SUID 

2014 
 
1967 
1970 

DBN-Oos besig om Montclair 
en  
DBN-Suid se argivalia te 
sorteer 

    
Dbn-
Suid 

DURBAN-WES samesmelting 
met: 
MALVERN,  
HILLARY 

1990 
 
GEEN 
1971 

Skriba werk aan sortering 
 
 
 

    
Dbn-
Suid 

FYNNLAND 1977  

    
Dbn-
Suid 

SCOTTBURGH 1997  
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Dbn-
Suid 

SUIDKUS 2012  

    
LDS BERGVILLE 1974  
    
LDS DANSKRAAL 1992  
    
LDS ESTCOURT 1995/97   
    
LDS LADYSMITH en  

GELOFTE (tot 2013) 
2011 
2010 

 

    
LDS WEENEN 1999  
    
LDS WINTERTON 2015  
    
Melmoth EMPANGENI en  

NOORDLAND (tot einde 2004) 
2006 
 

Ontvang Mrt 2016 

    

Melmoth ESHOWE 1998  
    
Melmoth HLUHLUWE 2010  
    
Melmoth MANDINI 1989  
    
Melmoth MEERENSEE 2015 Ontvang 22/08/2016 
    
Melmoth MELMOTH 1987, 

1999 
GAPING tussen 1987 en 
1999 

    
Melmoth MTUBATUBA 2000 Ontvang Mrt 2016  
    
Melmoth RICHARDSBAAI 2002  
    
PMB GREYTOWN 2002  
    
PMB HAYFIELDS 2013  
    
PMB PIETERMaritzburg (Merrivale) 1999  
    
PMB PIETERMARITZBURG-NOORD 2010  
    
P.Shep CEDARVILLE-MATAT 2001  
    
P.Shep KOKSTAD 2007 Ontvang op 08/2014 
    
P.Shep MARGATE 1996  
    
P.Shep PORT SHEPSTONE 2013  
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VHD LOUWSBURG 1998 Ontvangs verwag met sinode 
sitting 

    
VHD PAULPIETERSBURG 2014  
    
VHD PONGOLA 1999  
    
VHD VRYHEID Moeder 1998 vloedskade gehad en 

dokumente weggegooi. 
    
VHD VRYHEID-SUIDOOS 2011  
    
VHD VRYHEID-WES KR 1994 

 
 

 

 
 
 
 

______________________________________ 
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Kommunikasie 
Inleiding: 
Sedert die NG Kerk in KZN se Sinodevergadering van 2012  het ‘n groter bewustheid gegroei vir 
die belangrikheid van effektiewe  kommunikasie van kerklike gebeure,   deur die kerk se eie 
strukture. Die kerk kan haar nie verlaat op die burgerlike media om as  spreekbuis vir kerklike 
sake op te tree nie. Die feit dat ‘n kanaal soos Media 24 24/7 op die lug is veroorsaak soms dat 
daar oor kerklike sake verslag gedoen word nog voordat amptelike verklarings gemaak kan word. 
 
Daarom  neem die KZN Sinode se Werkgroep vir Kommunikase saam met die Algemene Sinode 
se werkgroep vir Kommunikasie deel aan gesprekke en navorsing oor die benutting van die 
beskikbare kommunikasie media.  Sodoende word gepoog om tydig  en effektief oor kerklike sake 
op kerklike wyse te kommunikeer.  Besluite, pastorale briewe en persverklarings moet feitelik 
korrek  gekommunikeer word om te verhoed dat kerknuus verkeerd in die openbaar land.  
 

1. KZN Sinode se amptelike nuusbrief (ePosduif) 
 

Sedert Januarie 2016 is daar oorgeskakel na ‘n ander formaat en program vir die KZN Sinode 
se amptelike nuusbrief.    Hierdie “htlm” formaat   is baie meer verbruikersvriendelik aangesien 
dit  direk geskakel kan word met ander sosiale netwerke en  ook  gemaklik op slimfone gelees  
kan word.   Deur die druk van een knoppie word dit ook na  1421 intekenare gestuur.  Hierdie 
intekenare bestaan grotendeels uit predikante, kerkkantoor-personeel en lidmate van die NG 
Kerk in KZN.  Verspreiding geskied ook na die Algemene Sinode, al die Streeksinodes se 
nuusbriefredakteurs en ander belangstellendes. Skakels is ingebou na die Algemene Sinode 
se webblad, KZN se webblad, al die nodige sosiale media, kerklike instansies soos 
Bybelmedia, die eKerkbode, ens.   

 
2. Sosiale- en ander media 

 
2.1 ‘Facebook’ – Die KZN Sinode bedryf haar eie “Facebook”-blad.  Die intekenaars 

groei stadig maar seker.  Daar is ‘n konstante stroom besoekers aan die blad. 
 
 
2.2 “Twitter”  -  Hoewel ‘twitter’ nie baie gewild is nie word dit per geleentheid goed 

gebruik soos  tydens Sinodevergaderings. 
 
2.3 “You Tube” -  Video clips wat baie keer deel uitmaak van persverklarings of ander 

algemene inligting word ook op “You tube” geplaas.  
 

3. Bulk SMS’e 
 

Bulks SMS’e bly ‘n gewilde manier om kort kennisgewings vanuit die sinodale kantoor deur 
te gee maar word hoofsaaklik gebruik tussen die sinodale kantoor, kerkkantore en predikante.  

 
4. “Whatsapp”  

 
Werkgroepe, bedieningspanne en ringe kommunikeer graag d.m.v. hierdie media en dit werk  
vinnig en doeltreffend. 
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5. “Skype” 
Die beslommernis en koste van telefoonvergaderings het veroorsaak dat “skype”-
vergaderings meer effektief benut word. Soos met alle internet-kommunikasie vereis dit dat 
deelnemers  se internetverbindings effektief moet wees.  
 
6. “Zoom” 
Hierdie media werk basies dieselfde as “Skype” maar is meer effektief en word daar tans 
reeds baie vergaderings op die manier gehou. 

 
7. Die Kerkbode en sy toekoms 
Die Kerkbode is die amptelike koerant van die NG Kerk in Suid Afrika.  Te verstane is die 
huidige Redakteur van die Kerkbode dus ook deel van die kommunikasie-span van die NG 
Kerk. 

 
Gedrukte Media (koerante) se gewildheid neem oor die algemeen af.  Net so verloor Die 
Kerkbode ook talle intekenaars.   Selfs in KZN teken minder en minder indiwidue en 
gemeentes in op Die Kerkbode. 
 
Die volgende elektroniese produkte neem intussen die plek in van die gedrukte Kerkbode: 

 

 ‘n Elektroniese Kerkbode op die e-Kerkbode webwerf .  

 ‘n Weeklikse elektroniese Nuusbrief www.christians.co.za 

 Die gedrukte Kerkbode verskyn  steeds twee-weekliks. 
 

Die pad vorentoe: 
 

Indien die gedrukte kopie nie meer finansieël haalbaar is nie sal slegs die elektroniese kopie 
vrygestel word. 

 
Groter wisselwerking is aan’t ontwikkel tussen die redaksies van Sinodale Nuusbriewe in die 
gebruik en uitruiling van berigte en artikels.   

 
8. KZN Sinode Webblad 

 
Die KZN sinode 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. Gemeentes kan bv. inligting wat hulle op hierdie 
webruimte geplaas wil hê deurgee aan die Sinodale Kantoor. Al hoe meer gemeentes het 
egter deesdae hulle eie gemeente webblaaie wat deur hulle self onderhou word.  

 
Belangrike dokumente soos bv. die Kerkorde, die KZN Bepalingeleêr, Besluiteregisters van 
die Algemene Sinode- asook dié van die KZN Sinode vergaderings, Amptelike 
Persverklarings en dies meer kan ook op die webblad gevind word.   

 
9. Kommunikasie en die toekoms 
 Benewens die feit dat daar  in die NG Kerk Familie Engelssprekende lidmate in SA, 

Namibië, Zimbabwe en Zambië is, wil die NG Kerk as Missionale Kerk ook haar stem in 
ons sekulêre  omgewing laat hoor.  Daarom het groter dringendheid ontstaan dat 
verklarings ook in Engels uitgereik behoort te word. 
 

http://www.christians.co.za/
http://www.ngkerk.org.za/
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 By die Algemene Sinode se werkgroep vir kommunikasie word sterk gewerk aan ‘n 
“Geïntegreerde Kommunikasie-strategie wat beoog om  verbintenisse (“links”) te 
vestig tussen alle Christen kerke se kommunikasie middels.  

 
 Hou in die toekoms in gedagte dat daar tans nog gemeentes is sonder internet toegang. 

Kanale waardeur amptelike kommunikasie na diegene kan geskied moet oopgehou word. 
 

______________________________ 
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BYLAAG 5 
FASNET 

 
Die Sinode van KZN beskik reeds vir ‘n geruime tyd oor bekwame fasiliteerders. Sedert die vorige 
Sinodevergadering het die fasiliteerders herorganiseer en van ‘n werkgroep (wat uit ‘n spesifieke 
aantal lede bestaan) verander na ‘n fasiliteringsnetwerk (kortliks genoem Fasnet). ‘n Netwerk is 
oop vir enige belangstellende. Die fokus het ook verskuif na onderlinge ondersteuning asook 
toerusting van die fasiliteerders. Fasnet funksioneer onder die vlerk van die Sinodale Visionêre 
Leierspan.  
 
Jaarlikse byeenkomste is gehou en verskeie onderwerpe is hanteer, bv batekartering en die 
ontwikkelingstake by gemeentes in ‘n oorgangstyd (brugbediening). Ervarings tydens fasilitering 
word gedeel en by mekaar geleer 
 
Die Fasiliteringspan is beskikbaar vir alle gemeentes en ringe en fasilitering word op aanvraag 
gedoen. Soms versoek ringe dat by sekere gemeentes gefasiliteer moet word. Hierdie fasilitering 
dek ŉ wye veld. Fasnet kan help met gemeente-ontwikkeling, leierskapsontwikkeling, spanbou, 
bosberade, toekomsbeplanning en oplossing van probleemsituasies, bv. rondom finansies. 
Brugkonsultasie en batekarteringswerkswinkels is al hoe meer in aanvraag. 
 
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 Richardsbaai (brugkonsultasie), Durban-Oos en Fynnlands 
(samewerking), Fynnlands (brugkonsultasie en GPS), Die Kruin (GPS), Vryheid 
(brugkonsultasie), Escombe (brugkonsultasie), Empangeni en Mtubatuba (voorbereiding vir 
aftrede van leraars), Malvern gemeenskap (batekartering), Presbiteriaanse kerk Durban ring 
(funksionering van ring).  
 
Ruimte ontbreek om die detail stories van al die geleenthede te vertel. ‘n Mooi verhaal waar hande 
gevat en ‘n stukkie pad saamgeloop is, is twee geleenthede saam met die Ring (Presbytery) van 
die Presbiteriaanse kerk in Durban. By die eerste geleentheid was die predikante saam en kon 
twee van ons fasiliteerders ‘n geloofsonderskeidende pad saam met hulle loop oor hulle 
funksionering. Ons het in die Woord gewandel (‘n vreemde manier van doen vir hulle), modelle 
gebou oor die voorkeur toekoms en lekker saamgepraat vir twee dae. Die predikante het soveel 
baat daarby gevind dat hulle ook gevra het vir ‘n soortgelyke geleentheid saam met die 
ouderlinge. Nuwe bande is gesmee. Wat ‘n voorreg om ‘in Christus’ saam op pad te kon wees. 
Om ‘n stukkie pad saam met gemeentes te loop, bring dikwels nuwe hoop by kerkrade en ‘n mens 
verwonder jou oor hoe die Here gemeentes op ‘n nuwe pad bring.  
 
Ek glo die Here gaan veral in hierdie tyd waar baie predikante emeriteer, vir die fasiliteerders 
nuwe geleenthede skep om by gemeentes betrokke te raak voor en tydens die oorgangstyd waar 
predikante vertrek en nuwes aankom. Die droom is dat elke ring oor ‘n opgeleide brugkonsultant 
sal beskik en ons moedig leraars en ander leiers aan om ‘n brugbedieningskursus by te woon. 
Ons benodig ook meer persone om deel te word van Fasnet en sodoende die kerk in wyer 
verband te dien. 
 

_________________________________ 
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BYLAAG 6 

BESLUITEREGISTER ALGEMENE SINODE 2013 

          
ABORSIE (vgl Agenda A.10.1 bl 92 pt 11.3; Notule Dag 4 pt 26)  Die Algemene Sinode verwys 
die opdrag van 2011 oor aborsie na die ATLAS vir aandag. 
   
ALGEMENE SINODALE WERKSAAMHEDE: BENAMING VAN TAAKSPANNE (vgl Notule Dag 
3 pt 14) Die Algemene Sinode keur goed dat die benaming vir die Algemene Taakspan Argief, 
die Algemene Taakspan Regte, die Algemene Taakspan Predikantesake (voorheen Algemene 
Bevoegdheidsraad) en die Algemene Kuratorium ook verander word na die Algemene Steunspan 
Argief, die Algemene Steunspan Regte, die Algemene Steunspan Predikantesake en die 
Algemene Steunspan Teologiese Opleiding en dat die betrokke reglemente dienooreenkomstig 
aangepas word.  
 
ALGEMENE SINODE: FREKWENSIE EN SAMESTELLING VAN DIE (vgl Agenda A.12.2 
(Aanvullend) bl 31 pt 4; Notule Dag 5 pt 20)   
1 Die Algemene Sinode volstaan by Kerkorde Artikel 42.1: “Die Algemene Sinode besluit self 
wanneer die volgende Algemene Sinode byeenkom, met dien verstande dat die Algemene Sinode 
nie langer as vier jaar uitmekaar vergader nie.”  
2 Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig van die snelveranderende tyd en die lading van die 
werk en aktuele sake, die Algemene Sinode in 2015 vergader met dieselfde getal afgevaardigdes 
as in 2013 (200). 
3 Die Algemene Sinode gee die Ontwerpspan van die volgende Algemene Sinodale vergadering 
opdrag om genoegsame tyd tydens die Sinodevergadering in te ruim vir ŉ behoorlike evaluering 
en besinning oor:  
3.1 Die frekwensie van Algemene Sinodale vergaderings  
3.2 Die getal en samestelling van die afgevaardigdes na die Algemene Sinode vergadering.  
 
 ALGEMENE SINODE: STRUKTURERING VAN WERKSAAMHEDE (vgl Agenda A.12.2 
(Aanvullend) bl 27 pt 1.3, T.14.3 bl 10 pt 9.1.3; Notule Dag 4 pt 28)  
1 Die Algemene Sinode aanvaar die vertrekpunte soos uitgespel in pte 2.1 – 2.8 en versoek die 
Moderamen en die Bedryfspan om in die werksaamhede van die Algemene Sinode daaraan 
uitvoering te gee. 
2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Taakspan/Steunspan Regte op om die nodige 
redaksionele wysiginge in die Kerkorde en reglemente aan te bring ten einde aan die strukturele 
veranderinge uitdrukking te gee.  
3 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Steunspan Fondse en Bates om in oorleg met die 
Algemene Steunspan Regte ’n Reglement vir die Ouditkomitee van die Algemene Sinode saam 
te stel en vir tussentydse goedkeuring en implementering aan die Moderamen voor te lê. Die 
volgende Algemene Sinode doen die finale goedkeuring.  
 
ALGEMENE VERKIESING 2014 (vgl Notule Dag 5 pt 9)  
Die Algemene Sinode versoek gemeentes om ernstig voorbidding te doen vir die Algemene 
Verkiesing van 2014.   
 
APARTHEID: DIE NG KERK EN (vgl Agenda A.12.11.3 bl 235 pt 2.9.3; Notule Dag 5 pt 6)  
Die Algemene Sinode keur die dokument Die NG Kerk en Apartheid goed as ’n pastorale woord 
aan die lidmate van die NG Kerk.   
 
APOSTOLICUM (vgl Agenda A.10.1 bl 92 pt 10.2; Notule Dag 4 pt 9)  



AS Besluiteregister 2013: Bylaag 6 

51 
 

 1. Die Algemene Sinode bedank die teoloë uit die NG Kerkfamilie wat die dokument, Die 
Apostoliese Geloofsbelydenis – 'n Eietydse uitleg, as geskenk vir die Kerkfamilie voorberei het. 
Bybel-Media, wat 'n sewe-weke gespreksgids, gerig op lidmate, oor die dokument ontwikkel, word 
ook bedank.  
2. Die Algemene Sinode ontvang hierdie eietydse uitleg as 'n gespreksdokument wat eerlik wil 
kyk na al die baie vrae wat oor ons geloof gevra word, maar ook kontoere wil gee waarbinne na 
antwoorde in die lig van die Skrif gesoek moet word.  
3. Die Algemene Sinode stuur die dokument na die verskillende sinodes vir bespreking en 
terugvoer, met die versoek dat gesprek wyd oor die dokument gevoer word. Die Moderamen wys 
'n projekspan aan om die proses van gesprek, evaluering en terugvoer te begelei.   
 
ARMOEDE EN SOSIALE ONGEREGTIGHEID: STRYD TEEN (vgl Agenda A.12.5 bl 190 pt 6; 
Notule Dag 5 pt 3)    
1 Die Algemene Sinode bevestig opnuut dat die volgehoue stryd teen armoede en ongeregtigheid 
’n hoë prioriteit op die kerk se agenda moet wees. Derhalwe versoek die Algemene Sinode die 
KMDR en VDDG om:  
1.1 verder navorsing te doen oor die impak van kerklike programme op armoede en 
ongeregtigheid;  
1.2 navorsing te doen oor die verband tussen arbeidsverwante wetgewing en die optrede van 
vakunies aan die een kant en werksverliese, armoede en sosiale ongeregtigheid aan die ander 
kant.  
1.3 navorsing te doen oor die verhouding en samewerking tussen gemeentes en kerklike 
maatskaplike diensorganisasies ten opsigte van die stryd teen armoede, werkloosheid en 
ongeregtigheid;    
1.4 die riglyne in die verslag verder te ontwikkel in strategieë wat deur gemeentes 
geïmplementeer kan word;  
1.5 Hugenote Kollege te betrek om gepaste kursusse te ontwikkel wat gemeentes in die uitvoering 
van hulle diakonale roeping kan ondersteun.   
 
ARTIKEL 3 (vgl Agenda A.14 bl 257 pt 8.2.2.1; Notule Dag 3 pt 17)   
Wysig voetnota 1 om soos volg te lui: Vergelyk Artikel 10.   
 
ARTIKEL 6: WYSIGING (vgl Agenda B.1 bl 281 pt 4, T.14.2 bl 4 pt 5.1.3; Notule Dag 5 pt 19)  
Die Algemene Sinode onderskryf nie pt 4 van Beskrywingspunt B.1 nie 
 
ARTIKEL 7 EN 8 (vgl Agenda A.14 (Aanvullend) bl 40 pt 1.1.1 en 1.1.2l; Notule Dag 3 pt 17)  
Die Algemene Sinode skrap die huidige Artikels 7 en 8 en vervang dit met die volgende:  
 
ARTIKEL 7 7.1 ’n Bedienaar van die Woord word vir diens aan ’n gemeente beroep deur die 
kerkraad van die gemeente met approbasie deur die gemeente en goedkeuring deur die ring. 7.2 
’n Bedienaar van die Woord word vir diens aan die kerkverband deur ’n kerkvergadering of sy 
gevolmagtigde benoem met approbasie deur die kerkverband en goedkeuring deur die betrokke 
sinodale regs-/kerkordekommissie.  
 
ARTIKEL 8  
8.1 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord vir diens aan ’n gemeente geskied nadat 
goedkeuring daartoe verleen is deur die ring of sy gevolmagtigde.  
8.2 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord vir diens aan die kerkverband geskied nadat 
goedkeuring daartoe verleen is deur die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie. 
  
8.3 Die bevestiging van ’n proponent geskied met handoplegging. 
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8.4 ’n Bedienaar van die Woord wat ’n beroep na ’n ander gemeente aangeneem het of ’n 
benoeming vir diens aan die kerkverband aanvaar het, ontvang ’n akte van demissie van die 
kerkvergadering in wie se diens gestaan is.  
8.5 ’n Bedienaar van die Woord wat emeriteer, ontvang ’n akte van emeritaat.    
 
ARTIKEL 12 (vgl Agenda A.14 (Aanvullend) bl 41 pt 1.1.3; Notule Dag 4 pt 27)   
12.1 Die bedienaar van die Woord word vir die uitvoering van die amp of bediening deur ’n 
kerkvergadering (kerkraad, ring, sinode, Algemene Sinode) in diens gestel.    
 
ARTIKEL 22 (vgl Agenda A.14 bl 257 pt 8.2.2.2; Notule Dag 3 pt 17)    
22.2 ‘n Meerdere vergadering het die bevoegdheid om ’n saak wat ’n mindere vergadering moes 
afhandel onder die volgende omstandighede te hanteer:   
22.2.1 waar ‘n mindere vergadering nie bestaan nie; en  
22.2.2 in die geval van onvermoë of wanbestuur by die mindere vergadering.   
 
ARTIKEL 26.2 (vgl Agenda B.25 bl 318, T.14.3 bl 10 pt 11.1, T.14.4 bl 8 pt 11.1; Notule Dag 5 pt 
19)  
Die saak word verwys na die ATR.   
 
ARTIKEL 31 (vgl Agenda A.14 bl 258 pt 8.2.2.3; Notule Dag 3 pt 17)    
Wysig voetnota 4 om soos volg te lui: Vergelyk die Reglement  vir Vermeerdering, Kombinering,  
Eenwording en Samesmelting van Gemeentes en  die Vorming van ‘n Nuwe Kerkverband.   
 
ARTIKEL 43.[1.]3: UITBREIDING VAN (vgl Agenda A.12.11 bl 233 pt 1.4; T.14.3 bl 9 pt 8.1.6; 
Notule Dag 5 pt 6)   
1 Die Algemene Sinode neem kennis van Aanbeveling 1.4 op bladsy 233 van die Agenda.                  
2  Die Algemene Sinode voeg by voetnota 18 die volgende by: Vergelyk ook Artikel 67.4  
  
ARTIKEL 44 (vgl Agenda T.14.2 bl 5 pt 4.2.3; Notule Dag 3 pt 5)     
1  Die gewysigde Artikel 44.1 lees: “Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke 
sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk met ‘n 
tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het.” 
2 Die besluit is onmiddellik van krag.   
 
ARTIKEL 44 (vgl Agenda A.14 bl 258 pt 8.2.2.4; Notule Dag 3 pt 17)    
Wysig voetnota 5 om soos volg te lui: 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 ten minste twee derdes van belydende lidmate van gemeentes met die besluit 
te verkry, vergelyk die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en 
Samesmelting van Gemeentes, en die Vorming van ‘n Nuwe Kerkverband, punt 6 Wysiging van 
die Belydenis.   
 
ARTIKEL 65.2 (vgl Agenda A.14 (Aanvullend) bl 41 pt 1.1.4; Notule Dag 4 pt 27)  
65.2 Oor leerstellige sake (vergelyk Artikel 44.4) en oor die beëindiging van bevoegdheid 
(vergelyk Artikel 6) kan tot by die Algemene Sinode geappelleer word.  
  
ARTIKEL 70 (vgl Agenda A.14 bl 258 pt 8.2.2.5; Notule Dag 3 pt 17) 
 
70.1  Die Kerk streef daarna om deur middel van sy vergaderinge op ’n verantwoorde wyse met 
ander Christelike kerke en kerkgemeenskappe saam te werk of te assosieer, ’n gemeenskaplike 
boodskap uit te dra en saam te stry vir die behoud van Christelike lewensbeginsels.  
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70.2 Die Algemene Sinode bepaal die aard en graad van die samewerking met ander kerke of 
kerkgemeenskappe deur middel van ’n gewone meerderheidstem. Wanneer ’n kerk of 
kerkgemeenskap by die Algemene Sinode aansoek doen om in assosiasie met die NG Kerk te 
tree, word goedkeuring verleen wanneer met ’n tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan 
beslis is. Die aard en omvang van die assosiasie word deur die assosiasie-ooreenkoms gereël.  
70.3 Die graad en wyse van samewerking of assosiasie word in elke geval bepaal deur die graad 
van ooreenstemming ten opsigte van belydenis, kerkregering, erediens en die siening van die 
Christelike lewenswandel van die betrokke kerk of kerkgemeenskap.  
 
BEDIENING IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDE (vgl Agenda T.14.3 bl 10 pt 13.1; Notule 
Dag 5 pt 19)  
1 Die Algemene Sinode besluit om die volgende in die Kerkordeboek op te neem onder die 
funksionele  besluite:  
 
1.1  Die status quo word gehandhaaf naamlik dat daar net drie soorte poste vir bedienaars van 
die Woord is, te wete voltyds-onbepaalde pos, tentmakerpos (deeltyds onbepaald) en vaste 
termynpos (voltyds of deeltyds).  
 
1.2  Waar in buitengewone omstandighede ŉ bedieningsbehoefte ontstaan wat nie deur punt 1.1 
bevredig kan word nie, het die sinodale regs-/kerkordekommissie diskresie om op versoek van 
die ring aan ŉ gemeente toestemming te verleen om gebruik te maak  van die dienste van ŉ 
emeritus ouer as 70 jaar. 
   
1.3   Hierdie reëling geld net vir ŉ jaar en moet daarna hersien word. 1.4  Verslag van die 
gemeentelike bediening moet jaarliks deur die kerkraad en konsulent aan die ring lewer word.  
 
BEDIENING VAN BEVRYDING (vgl Agenda A.10.1 bl 91 pt 8.2, B.3 – B.12 bl 283-299; Notule 
Dag 4 pt 18)   
Die Algemene Sinode vervang die huidige punt 7 van die 2011-besluit met die 
verbeteringsvoorstel (aangepas) wat die Oostelike Sinode in hul beswaarskrif stel, te wete: Die 
AS aanvaar die werklikheid dat daar ŉ wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die 
Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die 
persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike 
aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose.   
 
BEDIENING VAN BEVRYDING (vgl Agenda A.10.1 bl 91 pt 8.2, B.3 – B.12 bl 283-299; Notule 
Dag 4 pt 18)  
1 Die Algemene Sinode neem die besware wat oor hierdie saak handel (punt 7 van die besluit 
oor die Bediening van Bevryding) baie ernstig op en verseker lidmate en gemeentes dat die 
Sinode hierdie saak op geen manier wil ontduik nie.   
2 Die Sinode oordeel dat die bewering in die beskrywingspunt van Vryheid-Wes nie reg is dat 
daar in die besluite van die Sinode afgewyk word van ons Gereformeerde geloof in die krag van 
God se Woord wat mense bevry nie. Die standpunt van die Sinode propageer nie allerlei 
slagspreuke of formules vir bevryding nie.    
 
BEDIENING VAN BEVRYDING (vgl Agenda B.10 bl 296; Notule Dag 4 pt 18)   
Die Algemene Sinode verwys B.10 (Bediening van Bevryding: Vryheid-Wes) na die Algemene 
Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake vir hantering.  
 
BELYDENIS VAN BELHAR (vgl Agenda A.12.4 pt 7.1 bl 173 en T.12.3.1 bl 2 pt 4; vgl ook T.14.2 
bl 5 pt 4; Notule Dag 3 pt 5)   
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1 Die Algemene Sinode bekragtig die advies van die ATR tov die uitleg en toepassing van die 
besluit van die Algemene Sinode 2011 oor die Belydenis van Belhar.  
2 Die Algemene Sinode keur die wysiging van Art. 44.1, soos deur die Algemene Sinode 2004 
asook al tien die sinodes goedgekeur, sonder verdere verwysing finaal goed (met ‘n twee-derde 
meerderheid).  
3 Die Algemene Sinode stel die volgende wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde voor vir 
voorlegging aan die kerkverband (gemeentes en sinodes), ooreenkomstig Art. 44 van die 
Kerkorde – goedgekeur met twee-derde meerderheid:    
Kerkorde Artikel 1  
1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 
van God.  
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in  
2.1.1 die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die 
Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en   
2.1.2 die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die 
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ŉ wyse dat 
daar  ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die 
Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ŉ 
belydenisskrif onderskryf nie.  
3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ŉ uitbreiding van 
haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.  
4 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die kerkverband te lei in die 
besluitnemingsproses oor die voorgestelde wysiging van Artikel 1 deur in oorleg met die 
onderskeie Sinodes ŉ roetekaart en tydraamwerk vir die aanvang, verloop en afhandeling van die 
proses te bepaal.  
5 Die Algemene Sinode ontvang die materiaal en studiestukke met die oog op die Belydenis van 
Belhar vir gebruik in die kerkverband.  
6 Die Algemene Sinode doen ŉ beroep op lidmate en vergaderinge om hierdie proses van 
besluitneming in ŉ gees van gebed, onderskeiding van die wil van God, en in wedersydse respek 
en liefde te onderneem.   
 
BELYDENIS VAN DIE KERK EN SY LEIERS (vgl Agenda B.26 (Aanvullende Agenda) bl 53, 
T.14.4 bl 8 pt 12.1; Notule Dag 5 pt 19)   
Die Algemene Sinode verwys die saak na die Algemene Taakspan Regte.   
 
BELYDENISWYSIGING (vgl Agenda B.14 bl 100, A.10.1 bl 91 pt 6.2, T.14.3 bl 3 pt 3.1.2; Notule 
Dag 4 bl pt 27)  
Die Algemene Sinode keur Aanbeveling 6.2 (Agenda bl 91) goed: Hierdie saak word verwys na 
die Tydelike Taakspan Regte.   
 
BELYDENISWYSIGING (vgl Agenda B.14 bl 300, A.10.1 bl 91 pt 6.2, T.14.3 bl 3 pt 3.1.2, T.14.4 
bl 7 pt 8.2; Notule Dag 5 pt 19)   
1 Die Algemene Sinode wys Beswaarskrif B.14 (Agenda bladsy 300) van die hand en wel op die 
volgende gronde:  
1.1 Die Algemene Sinode het in terme van Artikels 43.1.1 en 43.1.6 die bevoegdheid om in 
ooreenstemming met Artikels 44.1 en 44.3 die belydenisgrondslag van die NG Kerk te wysig 
sonder dat ’n voorstel tot wysiging eers vanaf ’n mindere vergadering  kom en deur al die mindere 
vergaderinge getoets en aanvaar is.  
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1.2 Die Algemene Sinode word nie deur enige kerkordelike maatreël verhinder om ’n voorstel oor 
belydeniswysiging met positiewe aanbeveling of motivering na mindere kerkvergaderinge deur te 
stuur vir oorweginge nie.  
1.3 Die Algemene Sinode onderskryf die kerkregtelike beginsel dat ’n nuwe of ander 
belydenisskrif, naas die reeds aanvaarde belydenisse, sonder dwang maar met belydenisbinding 
na ondertekening, deur lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge onderskryf kan word. 
  
BEROEPING VAN GELEGITIMEERDES UIT DIE KERKE VAN DIE NG KERKFAMILIE BUITE 
DIE GRENSE VAN SA NA DIE NG KERK (vgl Agenda A.12 bl 128 pt 9.1.3 en T.14.3 bl 5 pt 
5.3.3; Notule Dag 5 pt 12)  
Die Algemene Sinode bekragtig die besluit van die Moderamen en neem dit in die funksionele 
besluite in die Kerkordeboek op.   
 
BRUGBEDIENING: RIGLYNE VIR  (vgl Agenda A.14 (Aanvullend bl 51 pt 2.6.3; Notule Dag 4 pt 
27)   
1 Die Algemene Sinode bevestig dat ʼn brugpredikant onderworpe is aan die beroeping en 
bevestiging as bedienaar van die Woord in ’n vastetermynpos soos omskryf in die Reglement vir 
Vastetermynposte;  
2 Die Algemene Sinode besluit dat riglyne vir brugbediening opgestel behoort te word en versoek 
die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR)/Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) om dit te 
doen.  
3 Die Algemene Sinode versoek die ABR/ATP om hierdie riglyne op te neem in die hersiening 
van die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge en/of die ABR Handleiding.   
 
BYBELGENOOTSKAP (vgl. Agenda A.4 bl 60 pt 9; Notule Dag 5 pt 24)   
1 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 waar gedien word op die verskillende beheerliggame van die Bybelgenootskap.  
2 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 wees. Elke R36 help die Bybelgenootskap om een Bybel bekostigbaar beskikbaar te stel en 
kan as doelwit per lidmaat per jaar gestel word. Gemeentes word steeds aangemoedig om tydens 
Pinkster en op Bybelsondag spesiale kollektes vir Bybelverspreiding op te neem.  
3 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om van die Bybelgebaseerde 
geletterdheidsmateriaal van die Bybelgenootskap gebruik te maak in geletterdheidsprojekte wat 
gemeentes aanbied.   
 
BYBELGENOOTSKAP: AFRIKAANSE BYBEL 80 JAAR (vgl. Notule Dag 5 pt 24)  
Die Algemene Sinode dank die Here vir die Afrikaanse Bybel wat vanjaar 80 jaar oud is.   
 
 
BYBELGENOOTSKAP: MOSIE DS GERRIT KRITZINGER  (vgl Notule Dag 4 pt 17)  
Die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk betuig sy dank aan ds Gerrit 
Kritzinger vir sy jarelange uitstekende diens as uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap. Die 
Sinode bid hom seënwense toe waar hy aan die einde van 2014 emeriteer.  
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BYBELVERTALING (vgl Agenda A.4 bl 57 pt 1.4; Notule Dag 5 pt 24)  
1 Vordering met die nuwe vertaalprojek (BDV) Die Algemene Sinode neem met dank kennis van 
die mate van vordering met die projek vir die bronteksgeoriënteerde vertaling van die Bybel in 
Afrikaans.   
2 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 BDV.   
3 Webblad www.bybeldirektevertaling.co.za 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.   
4 Hoofletters / kleinletters in Ou-Testamentiese Messiaanse profesieë Die Algemene Sinode 
aanvaar die vertalers se vertaling van die Messiaanse tekste in sy OuTestamentiese verband en 
voor die hand liggende betekenis, en dat genoemde tekste met ’n voetnoot gemerk word as 
verwysend na Christus in die Nuwe Testament. Die Algemene Sinode neem met dank kennis van 
die wyse waarop die BSA besig is om op baie verantwoordelike wyse met al die kerke wat die 
Afrikaanse Bybel gebruik, hierdie saak te hanteer.  
5 Pogings om die Bybelvertaling te diskrediteer Die Algemene Sinode neem met dank kennis van 
die wyse waarop die BSA so wyd moontlik die korrekte inligting in verband met die vertaalprojek 
aan alle kerke beskikbaar gestel het, en doen 'n beroep op lidmate om hulle nie aan onwaar 
bewerings oor die vertaalprojek te steur nie, maar om op die www.bybeldirektevertaling.co.za die 
korrekte inligting na te gaan. Die Algemene Sinode distansieer hom van die pogings om die BDV 
te diskrediteer.  
6 Finansiële steun vir BDV Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA 
geen direkte bydrae vir die BDV van onderskeie kerke vra nie, maar moedig ons eie lidmate en 
gemeentes aan om die projek finansieel te ondersteun.   
7 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 58 pt 2.4; Notule Dag 5 pt 24)    
1 SGB-reeks Die Algemene Sinode versoek die ATBV om voort te gaan met die Insig in die Bybel-
reeks en dit tot voltooiing te bring.   
2 Dank teenoor Bybelmedia (BM) Die Algemene Sinode betuig sy opregte dank teenoor 
Bybelmedia (BM) vir die kreatiewe wyse waarop die voormalige SBG-reeks tans as die Insig in 
die Bybel-reeks bemark word, asook vir die moontlike voortsetting daarvan.   
3 Samewerking met die VGKSA  Die Algemene Sinode ondersteun die nouer samewerking met 
die VGKSA op die terrein van Bybelvertaling en -verklaring.   
 
BYBEL-MEDIA EN MODERAMEN (vgl Notule Dag 5 pt 25)  
Die volgende voorstel is nie goedgekeur nie en verwys na die ASM vir hantering: Die Algemene 
Sinode word versoek om ’n klein kommissie aan te wys wat met alle betrokkenes by die 
Kerkbode/Woordfees-kwessie sal praat, en wat dan die kerk met die waarheid aangaande dié 
saak kan bedien.   
  
 
BYBEL-MEDIA EN WOORDFEES: SKRYWE VAN DIE RING VAN WYNBERG (vgl Notule Dag 
5 pt 25)  
Die Algemene Sinode aanvaar die advies van die Tydelike Taakspan Regte dat die skrywe nie 
ontvanklik is nie.   
 
CLF (vgl Agenda A.8.2 bl 86 pt 6; Notule Dag 5 pt 25)   
1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van CLF en versoek CLF 
om daarmee voort te gaan.    
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2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Hugenote Kollege, Bybelmedia en CLF op om wyses te 
vind en strukture daar te stel om optimale samewerking te bewerkstellig.   
 
 DOOPHERINNERING EN DOOPHERDENKING: REDAKSIONELE WYSIGINGS (vgl Agenda 
A.10.3; Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode bring die volgende redaksionele wysiginge in die verslag aan: 
(1) Bl 105 pt 5 vierde *: dat die doop ook nie losgemaak mag word van die eventuele geloof van 
die gedoopte persoon nie en daarom ten nouste verbind moet word aan 'n proses van 
geloofsvorming en geloofsgroei;  
(2) Bl 108 pt 8.3.1 by Inleiding tot die doop  Liturg: Deur die sakrament van die doop word ons 
lede van die liggaam van Christus. In die doop bevestig die Drie-Enige God dat Hy homself in 
Christus aan ons verbind hét en belowe Hy om vir die dopeling 'n God te wees en te seën met al 
die seëninge van die Evangelie. Die doop is die sigbare teken van hierdie verbintenis. Meer nog, 
in die doop waarborg die Here aan die dopeling dat al die beloftes van die Evangelie vir hom/haar 
gegee word. In die doop pleit die Here dat die dopeling Hom sal glo.   Ons ontvang die seën van 
God se ewige liefde en genade en ons seën die gemeente met ons unieke gawes en ons 
teenwoordigheid. Ons word gereinig in die doop, deur die waterstroom van sy liefde. Ons word 
geroep in die doop en word gestuur in die doop om in die krag van die Heilige Gees ’n lewe te 
leef wat van sy liefde en teenwoordigheid getuig. Ons is vandag hier saam om te bevestig en dit 
te vier dat klein N vanoggend die teken van die onvoorwaardelike liefde van God vir hom/haar 
ontvang.  
(3) Bl 109 pt 8.3.1 by Verbintenis deur ouers Liturg:  
God wag nie vir ons om eerste treë na Hom te gee nie. Hy gee die eerste tree. Ons kinders moet 
grootword met die wete dat God hulle eerste liefgehad het sodat hulle wil reageer op sy liefde. 
Julle as doopouers het ’n bepalende rol om hierdie liefde van God aan julle kinders voor te leef. 
Daarom moet julle as ouers opreg op die volgende vrae antwoord. Eerstens Bely julle dat N in 
Christus aan God behoort en as lidmaat van sy kerk gedoop behoort te word – al het hy/sy ook 
as sondaar die wêreld ingekom? Tweedens Bely julle dat die Bybel, volgens ons kerk se leer (ons 
leer word in die Belydenisskrifte opgesom), vir ons die ware en volkome pad van die verlossing 
leer én ons die pad met God verder aanwys?   
(4) Bl 112 pt 8.3.2 Teken van die kruis / hand in doopvont: Die teken van die kruis word met die 
water uit die doopvont op die deelnemer se voorkop of handpalm gemaak.  
(5) Bl 115 pt 8.3.2 Verbintenis deur die ouers Liturg: God wag nie vir ons om eerste treë na Hom 
te gee nie. Hy gee die eerste tree. Ons kinders moet grootword met die wete dat God hulle eerste 
liefgehad het sodat hulle wil reageer op sy liefde. Julle as doopouers het ’n bepalende rol om 
hierdie liefde van God aan julle kinders voor te leef. Daarom moet julle as ouers opreg op die 
volgende vrae antwoord. Eerstens Bely julle dat N in Christus aan God behoort en as lidmaat van 
sy kerk gedoop behoort te word – al het hy/sy ook as sondaar die wêreld ingekom?   
 
 
DOOPHERINNERING EN DOOPHERDENKING (vgl Agenda A.10.3 bl 118 pt 9; Notule Dag 4 pt 
10)   
1 Die Algemene Sinode ontvang die verslag as teologiese standpuntinname oor doop en 
doopherinnering/ -herdenking.  
2 Die Algemene Sinode beveel die verskillende liturgieë by die kerkverband aan.  
3 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om moeite te doen om die groter 
geloofsgemeenskap by die doopprosesse in die gemeente te betrek en daarteen te waak om 
aparte doopdienste te hou.  
4 Die Algemene Sinode versoek dat daar in die ontwikkeling van kategesemateriaal na ’n groter 
geïntegreerdheid tussen doop en belydenisaflegging gekyk sal word.   
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5 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om lidmate gereeld kans te gee om op ’n sinvolle 
wyse hulle doop op verskillende maniere te herdenk.   
 
DOOPHERINNERING EN RITUELE (vgl Agenda B.15 bl 301, A.10.1 bl 90 pt 5.2; Notule Dag 4 
pt 10)   
1 Hierdie beswaar word verwys na die Taakspan wat werk oor die samehang van die sakramente.   
2 Die volgende formulerings word aan hierdie taakspan gestuur vir oorweging as reaksie op 
hierdie beswaarskrif:   
2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van hierdie beswaar van die gemeente oor 
doopherinnering, en gee die gemeente toe op die teologiese beredenering dat die doop en 
nagmaal nie deur ander geleenthede vervang mag word nie. Tog meen die Sinode dat die 
beswaar hoofsaaklik gegrond is op 'n interpretasie van 'n woord (“ritueel”) in die besluite wat die 
bedoeling daarmee ver te bowe gaan. Die formulering het bedoel dat daar toepaslike geleenthede 
geskep sal word vir viering van die heil in Christus.  
2.2 Die Algemene Sinode het begrip daarvoor dat sommige lidmate en gemeentes op teologiese 
gronde ongemaklik is oor die besluite van die 2011-sinode rondom die erkenning van kerkrade 
se hantering van doopvieringspraktyke as addisionele geleenthede. Derhalwe wil die Sinode 
kerkrade opnuut oproep om ondubbelsinnig die regsinnige gereformeerde teologie van die 
sakramente te leer en in gemeentes te praktiseer.  
2.3 Die Algemene Sinode besluit om “dooprituele” te ontmoedig omdat doopherinnering deel is 
van elke doopgeleentheid. Lidmate moet leer leef uit hulle doop. Die Algemene Sinode besluit 
dat oor doop en nagmaal dieper gepreek en nagedink moet word – as viering van die heil in 
Christus. Die simboliek en eenvoud van die doop en nagmaal moet opnuut ontdek/ervaar word.  
2.4 Lidmate wat die behoefte het om groot gedoop te word, of wat hulle reeds laat herdoop het, 
behoort pastoraal begelei te word om saam te soek na die belewing van die wonderlike genade 
en heil van God. Leraars behoort meer moeite te doen om in die bediening van die sakramente 
mense se behoefte aan troos en versekering aan te spreek.  
 
DOOP: UITLEG EN TOEPASSING VAN DIE ALGEMENE SINODE 2011 SE BESLUITE OOR 
DIE DOOP (vgl Agenda A.14 (Aanvullend) bl 47 pt 2.1.2; Notule Dag 4 pt 10)  
    
1 Die Algemene Sinode onderskryf die ATR se interpretasie van die Algemene Sinode 2011 se 
besluite oor die doop.  
2 Die Algemene Sinode onderneem om die besluite oor die doop duidelik aan gemeentes te 
kommunikeer.  
 
EKOLOGIE (vgl Agenda A.12.8 bl 217 pt 2; Notule Dag 5 pt 8)  
1 Die Algemene Sinode aanvaar die dokument Ter wille van die aarde en haar bewoners as ’n 
raamwerkdokument.  
2 Die Algemene Sinode moedig lidmate, gemeentes, ringe en sinodes aan om in hulle 
funksionering en bedieninge: 
 
2.1 ’n leefwyse van eenvoud te omhels wat minder druk sit op die omgewing en aktief mee te 
werk aan die ontwikkeling van so ’n leefwyse, eerstens vir onsself maar ook vir alle mense. 
2.2 temas rondom die omgewing en leefstylverandering deel te maak van die liturgie, kategese 
en ander vorme van gemeentewees.  
2.3 ’n profetiese stem te laat hoor ten opsigte van die uitbuiting van natuurlike bronne en praktyke 
wat klimaatsverandering bevorder.   
2.4 ekumenies in gesprek te tree met ander geloofsgroeperinge en nie-regeringsorganisasies ten 
einde die bewaring van die omgewing te bevorder.  
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3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan Ekologie op om ’n standpuntinname ten opsigte 
van hidrobreking te formuleer en via die Moderamen aan die kerkverband deur te gee.   
 
EKONOMIE: STANDPUNTINNAME OOR DIE (vgl Agenda A.12.11 bl 234 pt 2.6.3; Notule Dag 
5 pt 3)  
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om dringend ’n omvattende 
standpuntinname oor die ekonomie te formuleer, aan die sinodes te sirkuleer vir kommentaar en 
te publiseer. In die opstel van die dokument moet die Moderamen van kundige ekonome en teoloë 
gebruik maak.   
 
EKUMENE: LIGGAAM VIR KERKE VAN DIE BREËR NG KERKFAMILIE (vgl Agenda A.12.10 
bl 221 pt 3.3.3; Notule Dag 3 pt 10)    
Die Algemene Sinode besluit om nie ’n nuwe/ afsonderlike liggaam vir die NG Kerkfamilie te vorm 
nie, maar om die bestaande ekumeniese vergaderings in Afrika te gebruik vir ’n gereelde 
“Konsultasie van die NG Kerkfamilie”.    
 
EKUMENE: TUSSENKERKLIKE RAAD (vgl Agenda A.12.10 bl 222 pt 4.2.6; Notule Dag 3 pt 10) 
1 Die besondere verhouding tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk, Nederduitsch 
Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat vanaf 1958 in die 
Tussenkerklike Kommissie en sedert 2004 in die Tussenkerklike Raad tot uitdrukking gekom het, 
het uit ’n gemeenskaplike reformatoriese herkoms, ’n gesamentlike sosio-historiese 
kontekstualiteit en ’n gemeenskaplike taal gegroei. Ondanks die verskeidenheid in kerkformasie 
en kerklike etos, asook graadverskille in die belewenis van die gemeenskaplike belydenis, het die 
kerkgenootskappe deur die jare op grond van ’n gemeenskaplike groeibodem ’n verhouding van 
geloofseenheid in Christus gehandhaaf.   2 Oortuig daarvan dat ons in Christus een is, is die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk, Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verbind tot kerkregtelikverantwoorde samewerking tussen 
die drie kerke op bilaterale en/of trilaterale vlak.    
3 Die Algemene Sinode aanvaar dat hierdie oortuiging sal uitloop op gestruktureerde 
samewerking wat kan lei tot gestaltes van eenheid wat bepaalde organisatoriese konsekwensies 
mag hê.    
4 Die Algemene Sinode versoek dat die Tussenkerklike Raad binne bogenoemde uitgangspunt  
funksioneer en sy grondslag dienooreenkomstig sal wysig met instemming van die bevoegde 
kerklike vergaderings.  
5 Die Algemene Sinode versoek die TKR verder om aandag te gee  aan die byeenbring van ’n 
breër groepering van kerke van die reformasie in ’n “ekumeniese sinode” wat kan dien as ruimte 
waarin eenheidsgesprekke kan plaasvind/ gefasiliteer word. Die Conventus, wat reeds ’n hele 
aantal kerke saambring, moet verkieslik hiervoor oorweeg word.  
6 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die vordering te evalueer. Indien daar 
geen vordering is nie, moet die Moderamen die Algemene Sinode adviseer oor uittrede uit die 
TKR.   
 
EKUMENE: EKUMENIESE LIGGAME IN SUID-AFRIKA (vgl Agenda A.12.10 bl 223 pt 4.3.6; 
Notule Dag 3 pt 10)   
Die Algemene Sinode doen ’n ernstige beroep op die bestaande groot ekumeniese liggame om 
ter wille van die profetiese getuienis van die Kerk van die Here Jesus Christus daadwerklik 
eenheid in een nasionale ligaam, wat ruimte maak vir diversiteit, te soek.  
    
 
EKUMENE: CHURCH UNITY COMMISSION (CUC) (vgl Agenda A.12.10 bl 224 pt 4.5.5; Notule 
Dag 3 pt 10)    
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Die Algemene Sinode besluit om dit aan die Moderamen op te dra om volle lidmaatskap van die 
CUC te ondersoek. Indien dit gunstig blyk te wees vir die NG Kerk se ekumeniese rol in Suid-
Afrika en die eenheid van die kerk van die Here daadwerklik sal dien, word die Moderamen 
toestemming verleen om namens die Algemene Sinode lidmaatskap op te neem.   
 
EKUMENE: CRCA (vgl Agenda A.12.10 bl 225 pt 5.2.5; Notule Dag 3 pt 10)   
Die Algemene Sinode spreek sy hartseer uit oor die CRCA se verbreking van bande met die 
WCRC. Die Algemene Sinode versoek ’n pastorale gesprek met die CRCA in die verband ten 
einde vas te stel wat die besluit beteken vir die verhouding met die NG Kerk.   
 
EKUMENE: PKN (vgl Agenda A.12.10 bl 226 pt 5.8.8; Notule Dag 3 pt 10)   
1 Die Algemene Sinode boekstaaf sy vreugde en dankbaarheid oor die verwikkelinge tov die 
PKN. 
2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om alles moontlik te doen om die 
ekumeniese verhouding so gou as moontlik op ’n vaste voet te kry.   
 
EKUMENE: VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIË (vgl A.12.10 bl 226 pt 5.9.6; 
T.14.3 bl 8 pt 7.1.2; Notule Dag 3 pt 10) 
1 Die Algemene Sinode keur Aanbeveling 5.9.6 (Agenda bladsy 226) met ‘n gewone 
meerderheidstem goed: Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 en Reglement 20 
ekumeniese bande met die VPKB aan te gaan.  
2  Die Algemene Sinode besluit om die Verenigende Protestantse Kerk in België se naam by te 
voeg by 4.7.2.2 van die Reglement vir die Verhoudinge tot Ander Kerke en Groepe, en wel by die 
kerke met wie die NG Kerk in gedeeltelike verhouding staan.  
 
EKUMENE: GKSA EN NG KERK (vgl A.12.10 bl 228 pt 7.1.5; Notule Dag 3 pt 10)   
1 Die Algemene Sinode neem met spyt kennis van die besluit van die Algemene Sinode van die 
GKSA om nie ’n bilaterale ooreenkoms met die NG Kerk te onderteken nie.  
2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die gesprek met die GKSA na ’n punt 
te neem.   
 
EKUMENE: CALVYN PROTESTANTSE KERK (vgl A.12.10 bl 229 pt 7.4.4, T.14.3 bl 8 pt 7.2.2; 
Notule Dag 3 pt 10)    
1 Die Algemene Sinode keur Aanbeveling 7.4.4 (Agenda bladsy 229) met ‘n gewone 
meerderheidstem goed: Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 en Reglement 20 
ekumeniese bande met die CPK aan te gaan.  
2 Die Algemene Sinode besluit om die Calvyn Protestantse Kerk se naam by te voeg by 4.7.2.2 
van die Reglement vir die Verhoudinge tot Ander Kerke en Groepe, en wel by die kerke met wie 
die NG Kerk in gedeeltelike verhouding staan.  
 
EKUMENE: VOLKSKERK VAN AFRIKA (vgl Agenda A.12.10 bl 229 pt 7.5.4, T.14.3 bl 8 pt 7.3.2; 
Notule Dag 3 pt 10)  
1 Die Algemene Sinode keur Aanbeveling 7.5.4 (Agenda bladsy 229) met ‘n gewone 
meerderheidstem goed: Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 en Reglement 20 
ekumeniese bande met die Volkskerk van Afrika aan te gaan. 
2 Die Algemene Sinode besluit om die Volkskerk van Afrika se naam by te voeg by 4.7.2.2 van 
die Reglement vir die Verhoudinge tot Ander Kerke en Groepe, en wel by die kerke met wie die 
NG Kerk in gedeeltelike verhouding staan.   
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EKUMENIESE VERHOUDINGE: MOSIE  (vgl Notule Dag 5 pt 13)  
Die Algemene Sinode bedank dr Kobus Gerber vir sy ywer om die ekumeniese verhoudinge van 
die NG Kerk uit te brei en tot op die beste punt ooit te bring, asook dr Johan Botha vir sy werk tov 
die verhoudinge met die NG Kerkfamilie in Afrika.   
 
FONDSE EN BATES: FINANSIËLE BESTUURSBENADERING (vgl Agenda A.6 (Aanvullend) bl 
5 pt 3.2; Notule Dag 3 pt 14)  
Die Algemene Sinode keur die Finansiële Bestuursbenadering goed.   
    
 
FONDSE EN BATES: BELEGGINGSPORTEFEULJE (vgl Agenda A.6 (Aanvullend) bl 7 pt 7.2; 
Notule Dag 3 pt 14) Die Algemene Sinode herbevestig die mandaat dat die ATF die 
verantwoordelikheid het om sy beleggingsportefeulje deurlopend te beskerm deur te verseker dat 
die nodige maatreëls in plek is.   
 
FONDSE EN BATES: STAND VAN SAKE IN STREEKSINODES (vgl Agenda A.6 (Aanvullend) 
bl 7 pt 6; Notule Dag 3 pt 14)  
Die Algemene Sinode neem kennis van die stand van sake in die streeksinodes.  
 
FONDSE EN BATES: VOORSTELLE EN AANBEVELINGS WAT FINANSIËLE IMPLIKASIES 
HET (vgl Agenda A.6 (Aanvullend) bl 7 pt 8; Notule Dag 3 pt 14)  
Die Algemene Sinode besluit dat alle voorstelle wat ŉ finansiële implikasie het, eers na die 
Tydelike Taakspan Fondse verwys word.   
 
FONDSE EN BATES: BESKIKBAARHEID VAN FONDSE (vgl Notule Dag 4 pt 24)  
Die Algemene Sinode besluit dat die Algemene Steunspan Fondse wanneer die begroting 
opgestel is en indien daar ‘n tekort ontstaan met die Sinodes kan onderhandel om die bydrae van 
0.28% te verhoog na 0.30%.      
 
GEESTELIKE WERKERS:  BEVOEGDHEID VAN (vgl Agenda A.14 bl 256 pt 6.2; Notule Dag 3 
pt 17)    
Die Algemene Sinode bekragtig die wysiging en besluit dat dit so opgeneem word in die Kerkorde 
2013 onder die Funksionele Besluite.   
 
GEKWALIFISEERDE LEGITIMASIE NAMIBIË (vgl Agenda A.3 (Aanvullend) bl 2 pt 1.4; Notule 
Dag 5 pt 15)  
1 Die Algemene Sinode neem kennis van die persone wat deur die Namibiese Sinode ŉ Akte van 
Gekwalifiseerde Legitimasie ontvang het.   
2 Die Algemene Sinode keur die optrede van die Namibiese Sinode goed.  
  
GELOOFSWAARHEDE (vgl Agenda A.10.1 bl 90 pt 4.2, B.27 bl 320; Notule Dag 4 pt 15)  
1 Die Algemene Sinode herbevestig weereens die NG Kerk se standpunt oor die gesag van die 
Woord van God as enigste norm vir ons geloof.   
2 Die Algemene Sinode herbevestig weereens dat die NG Kerk die belydenisskrifte sien as 
normatief in die sin dat dit volgens die Skrif ons geloof bely.   
3 Die Algemene Sinode herbevestig dat die Skrif en Belydenis gelees moet word binne hulle 
historiese konteks en dat hulle met verantwoorde hermeneutiek vertolk sal word, sodat ons die 
leiding van die Gees vir ons tyd kan hoor.   
4 Die Algemene Sinode wys lidmate daarop dat ons met mekaar in gesprek sal tree voordat 
mense verdag gemaak word, of van leerdwaling beskuldig word, want verdagmaking en leuens 
is net soveel sonde as leerdwaling.  
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5 Die Sinode besef dat baie lidmate geweldige onsekerhede op baie vlakke beleef en wil lidmate 
verseker van deernis met hulle situasie. Die Sinode wil ook lidmate en leraars daarop wys dat, 
juis wat ons van die Bybel en Belydenisskrifte as antwoord hierop glo, ons weerhou van 
fundamentalisme (aan die een kant) en vrysinnigheid/radikale sekularisme (aan die ander kant).  
 
GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING (Vgl Agenda A.12.11.2 bl 243 pt 1.3; 
Notule Dag 5 pt 9)   
1 Die Algemene Sinode herhaal sy opdrag van 2011 aan die Taakspan Grondhervorming en 
Landelike Ontwikkeling en versoek die Taakspan om in besonder uitvoering te gee aan die sake 
wat in 1.2.1 tot 1.2.8 (A.12.11.2) genoem word.  
2 Die Taakspan word versoek om met die ASM in gesprek te tree oor die nodige kapasiteit en 
bemagtiging om bogenoemde moontlik te maak.   
 
GRONDHERVORMING, LANDELIKE ONTWIKKELING EN LANDBOU (vgl Agenda A.12.11.2 
bl 248 pt 5; Notule Dag 5 pt 9)  
1 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om binne die raamwerk van die verslag voort te 
gaan om op so veel as moontlike vlakke versoening en sinvolle oplossings te bemiddel.  
2 Die Algemene Sinode verwys die verslag na die onderskeie sinodes om dit na goeddunke en 
binne konteks op die tafel van gemeentes te plaas, in die hoop dat dit die NG Kerk se sinvolle 
bydrae op voetsoolvlak/gemeentevlak sal verhoog.  
3 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om, as NG Kerkfamilie en ekumeniese vennote, 
die aangeleethede in die verslag waaroor ernstige kommer heers dringend met die Nasionale 
Regering op te neem.  
4 Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die morele verval in die land, maar veral binne die 
landbousektor (kyk Agenda bl 246 pt 4.6.1.4). Dit behoort as ’n prioriteit binne die NG Kerkfamilie 
hanteer te word – met 'n duidelik geformuleerde uitkomsgebaseerde omkeer-strategie.  
5 Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die impak wat veral bogrondse mynbedrywighede 
in sekere vrugbare dele van die land op die landbou en die omgewing het en doen 'n beroep op 
die regering om deur streng wetstoepassing en volhoubare gemeenskapsontwikkeling ’n einde 
daaraan te maak.   
6 Die Algemene Sinode doen 'n beroep op lidmate in die landbousektor om die gesins- en 
familielewe van hulle werkers te koester, hulle onderwys te verseker en kerklik met hulle mee te 
leef. 7 Die Algemene Sinode versoek sy Taakspan vir Ekologie om die Moderamen dringend met 
advies oor hidrobreking te voorsien met die oog op standpuntformulering. 
   
GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK (vgl Notule Dag 4 pt 18)  
1. In die lig van al die onderwerpe wat gedien het by Leerstellige- en Aktuele Sake by die 
Algemene Sinode van 2013 is die behoefte baie duidelik identifiseer aan ŉ indringende 
gereformeerde hermeneutiek wat verantwoordbaar en prakties toepaslik is.   
2. In die lig van ons luisterproses besluit die Algemene Sinode dat die Algemene Taakspan vir 
Leerstellige en Aktuele Sake bruikbare materiaal (Bybelstudiemateriaal) uitbring met praktiese 
voorbeelde aangaande die lees, verstaan en vertolking van Skrif en belydenisskrifte ten opsigte 
van leer- en etiese sake.   
3. Die bestaande besluite van die kerk oor Skrifgesag en Skrifgebruik en vertolking van 
belydenisskrifte moet daarin gereflekteer word.   
4. Dit moet aan elke sinode beskikbaar gestel word vir bespreking en gesprekvoering.   
 
 
HEIDELBERGSE KATEGISMUS (vgl Notule Dag 4 pt 26)  
Die Algemene Sinode versoek die Kerkbode om ‘n spesiale feesuitgawe te publiseer om die 
450jarige herdenking van die Heidelbergse Kategismus te vier.    
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HOMOSEKSUALITEIT: PROSESVOORSTEL TOV DIE VOORTGESETTE GESPREK OOR (vgl 
Agenda A.12 bl 128 pt 9.3; A.12 (Aanvullend) bl 24; Notule Dag 5 pt 4)   
Die Algemene Sinode vervang A.12 (Aanvullend) bl 24 pt 1.5 met die volgende:  
Die Algemene Sinode  
1.5.1 bevestig dat die besluit van 2007 oor homoseksualiteit geneem is na ŉ deeglike eksegetiese 
en teologiese studie.  
1.5.2 gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007 verslag oor homoseksualiteit ŉ 
studie te doen oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif en 
Gereformeerde tradisie   
1.5.3 besluit dat homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening 
in die NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op 
legitimasie.  
1.5.4 verbind hom ook in die hantering van die saak aan die waardes van die Seisoen van 
Menswaardigheid.  
 
 HUGENOTE KOLLEGE: ALGEMENE KURATORIUM  (vgl Agenda T.14.1 bl 4 pt 3.1.3 ; Notule 
Dag 2 pt 35)    
1 Die Algemene Sinode neem kennis van Aanbeveling 11 op bladsy 280 van die Agenda.  
2 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om die eersvolgende Algemene 
Sinode te adviseer oor gesamentlike teologiese opleiding vir lidkerke van die NG Kerkfamilie aan 
die Hugenote Kollege in Wellington.  
3 Die Algemene Sinode bevestig dat die vergunning wat Hugenote Kollege tans het om ’n 
verteenwoordiger op eie koste met adviserende stem te stuur na die vergaderinge van die 
Algemene Kuratorium, steeds voortgesit word tot by die volgende Algemene Sinode.   
 
 
INLIGTINGSWET (vgl Agenda T.14.2 bl 4 pt 2.4.1.1, A.3 bl 29 pt 5.5; Notule Dag 3 pt 15)  
1 Die Algemene Sinode wys – vir die doeleindes van Wet 2 van 2000 – die Saakgelastigde van 
die NG Kerk in SA (ds AH Minnaar), synde die PSD vir die Argief te wees, aan as die 
“Inligtingsbeampte van die Algemene Sinode van die NG Kerk”.  
2 Die Algemene Sinode versoek sinodes (met uitsondering van Namibië) om al hulle binnelandse 
gemeentes, ringe, kerklike instansies en kantore gereeld te versoek om as ’n saak van 
dringendheid uitvoering te gee aan die vereistes van Wet 2 van 2000.   
   
JEUGNAVORSING (vgl Agenda A.7.3 bl 79 pt 5; Notule Dag 2 pt 19)   
1 Die Algemene Sinode keur goed dat die navorsing soos beplan, voortgaan.  
2 Die Algemene Sinode versoek gemeentes wat genader word om deel te neem aan die 
navorsing om dit as ’n saak van prioriteit en belangrikheid te sien. Gemeentes word versoek om 
hul samewerking in die verband te gee.  
3 Die Algemene Sinode bevestig die belangrikheid van die bediening aan jongmense in die kerk. 
Die Algemene Sinode dra dit aan die ASM op om seker te maak dat moontlike strukture, 
bedieningsmoontlikhede en verdere projekte wat deur die navorsing ter tafel kom as prioriteit, met 
befondsing, aandag sal geniet op Algemene Sinodale vlak. 
4 Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit teenoor ander kerke en denominasies wat saam 
met die NG Kerk aan hierdie projek deelneem.    
 
JEUGBEDIENING IN DIE NG KERK (vgl Agenda A.12 (Aanvullend) bl 25 pt 2.4; Notule Dag 2 
pt 25)   
1 Die Algemene Sinode neem met kommer kennis van die situasie tov die NG Kerk se 
jeugbediening.  
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2 Die Algemene Sinode versoek die sinodes dringend om hulle samewerking te gee tot en fondse 
beskikbaar te stel vir ‘n Netwerk: Jeugbediening (soos vir Klein Gemeentes en 
Lidmaatbemagtiging) ten einde sinodes en mettertyd die Moderamen/ Algemene Sinode te 
adviseer.   
 
JEUG: AFRONDINGSJAAR (vgl Agenda A.12.11.1 bl 240 pt 3.7; Notule Dag 2 pt 31)   
1 Die Algemene Sinode keur die implementering van ŉ afrondingsjaar goed.  
2 Sinodes word versoek om die ontwikkeling en implementering van ŉ afrondingsjaar te 
ondersoek. 3 Sinodes word verder versoek om as alternatief op die ontwikkeling en 
implementering van ŉ eie afrondingsjaar Ritmejaar te ondersteun en te propageer.    
 
JEUG: WATER-PROGRAM (vgl Agenda A.12.11.1 bl 239 pt 2.6; Notule dag 2 pt 36)  
1 Die Algemene Sinode keur die ontwikkeling en implementering van die Water-program goed.  
2 Die Sinode begroot vir die ontwikkeling en implementering van die Water-program.  
3 Die Sinode versoek sinodes om elk ’n verteenwoordiger te benoem om op die taakspan te dien.   
 
JEUG: DEELNAME VAN WAARNEMERS VANUIT VERSKILLENDE SINODES (vgl Notule Dag 
5 pt 20)   
Daar is baie min verteenwoordiging by die Algemene Sinode van persone tussen die ouderdom 
20-32 jaar. Tog is dit belangrik dat ons hierdie jong afgevaardigdes hoor en saam met hulle na 
God luister.  Dus die volgende voorstel:  Elke sinode kies ŉ afgevaardigde uit hierdie 
ouderdomsgroep wat die volgende Algemene Sinode as waarnemers bywoon  om die prosedures 
en ander fasette  van die werking van die vergadering te leer ken.  
 
 
KATEGESE (vgl Agenda A.7.1 bl 74 pt 6; Notule Dag 2 pt 29)   
1 Die Algemene Sinode oordeel steeds dat Kategese as ’n prioriteit van die Algemene Sinode 
beskou moet word.  
2 Die Algemene Sinode wys ’n Projekspan aan 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.   
 
KATEGESE: BELYDENISAFLEGGING (vgl Agenda A.7.2 bl 76 pt 4; Notule Dag 2 pt 29)   
Ten einde die opdrag uit te voer, keur die Algemene Sinode die volgende proses in drie fases 
goed:  
 
1 BESINNING  
1.1 Bestaande verslae, uitgangspunte en besluite moet herbesoek word. Hiervoor is dit nodig dat 
besinning wat reeds aan die gang is by ATLAS en die Projekspan Kategese gekoödineer moet 
word.  
1.2 Daar moet besin word of belydenisaflegging die regte woordkeuse is in die lig van kinders wat 
reeds hulle geloof bely om deel te mag hê aan die nagmaal.  
1.3 Daar moet besin word oor die mylpale wat belydenisaflegging vooraf gaan en die mylpale wat 
belydenisaflegging opvolg.  
 
2 VESTIGING VAN BEDIENINGSHOUDING Uit bogenoemde besinning word sekere 
gevolgtrekkings gemaak oor die aard, die plek en die rol van belydenisaflegging in die geloofsreis, 
maar ook in die belewing van lidmaatskap in die kerk en burgerskap van die koninkryk. 
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3 VESTIGING VAN BEDIENINGSTYL  
3.1 Die bedieningshouding wat gegroei het uit die besinning vloei dan oor in ’n bepaalde 
bedieningstyl. Hierdie bedieningstyl vestig dan sekere rituele en simbole wat van 
belydenisaflegging ’n mylpaal maak wat geloofsgroei in die hand werk. Belydenisaflegging word 
dus slegs een van die mylpale op die geloofsreis en nie die enigste mylpaal nie.  
3.2 Belydenisaflegging word dan ’n mylpaal waarop daar telkens weer deur die lidmaat en die 
kerk gereflekteer word (besinning). En so bly hierdie ’n oop proses wat aanhou.  
 
4 PROJEKSPAN  
4.1 Ten einde hierdie proses te bestuur, word die volgende Projekspan saamgestel: *1 Besinning 
oor die Kerkorde: dr Johan van der Merwe en dr Paul du Plessis; *2 Besinning oor die leer rakende 
toesegging van heil, toe-eining van heil en die uitleef van verantwoordelikhede: dr Andries 
Kritzinger; *3 Besinning oor bestaande gespreksdokumente: ds Johan Avenant; *4 Besinning van 
die jongmense se belewenisse: di Fouche de Wet en Danie Vermaak; *5 Sameroeper: ds Tienie 
Bosman.  
4.2 Die Algemene Sinode begroot vir die werksaamhede van die Projekspan.   
 
KERKHERENIGING (vgl Agenda A.12 3 bl 152 pt 7,  T.12.3.1 bl 1 pt 3; vgl ook T.14.2 bl 4-5 pte 
3.1.1 en 3.2.1 tov 3.2 en 3.3; Notule Dag 3 pt 9)    
1 Die Algemene Sinode is dankbaar oor die vordering in die gesprek en verhouding met die 
VGKSA en onderskryf die werk van die Moderamen in die verband. 
2 Die Algemene Sinode keur die Memorandum van Ooreenkoms met die VGKSA goed 
onderhewig daaraan dat dit kerkordelik en regtens haalbaar is.  
3 Die Algemene Sinode keur die roetekaart vir ’n kerkherenigingsproses goed onderhewig 
daaraan dat dit kerkordelik en regtens haalbaar is.  
4 Die Algemene Sinode bevestig dat sinodes, ringe en gemeentes hulle selfstandigheid en 
verantwoordelikheid ten opsigte van besluitneming en bedieningstrukture in ‘n nuwe kerkverband 
mag behou.  
5 Die Algemene Sinode keur die beoogde Algemene Predikantekonferensie goed en versoek die 
kerkverband om dit moontlik te maak vir leraars om teenwoordig te wees. 
6 Die Algemene Sinode keur die daarstel van ’n Loodskomitee vir Kerkhereniging en ‘n Taakspan 
vir ‘n Tussenorde en Konsepkerkorde goed, en dra die samestelling daarvan aan die moderamen 
op.  
7 Die Algemene Sinode spreek weereens sy wens uit dat al vier kerke van die NG Kerkfamilie in 
een kerkverband moet tuiskom en dra dit aan die Moderamen op om in die onderhandelinge met 
die VGKSA asook die NGKA en die RCA alles moontlik te doen om dit moontlik te maak.   
 
KERKHERENIGING (vgl Agenda B.23 bl 313, T.14.4 bl 7 pt 9.1; Notule Dag 5 pt 19)   
Die Algemene Sinode neem kennis van die Beskrywingspunt en verwys dit na die ATR.   
 
KERKLIKE “DIENSWERKERS”(vgl Agenda A.15.1 bl 268 pt 10.4.2.2; Notule Dag 2 pt 35)  
Die tweede sin van 10.4.2.2 word soos volg gewysig: “Hulle word deur die gemeente bevestig as 
ouderlinge of diakens.”  
 
KERKLIKE “DIENSWERKERS” (vgl Agenda A.15.1 bl 268 pt 10.4.3; Notule Dag 2 pt 35)  
1 Die Algemene Sinode keur die akkreditering van kerklike dienswerkers goed.   
2 Die Algemene Sinode verwys dit na die Algemene Kuratorium om verder te besin oor die aard 
van toepaslike akkreditering. Die Algemene Kuratorium tree met die Algemene 
Bevoegdheidsraad in gesprek oor die erkenning van hierdie akkreditering en doen verslag aan 
die ASM met die oog op afhandeling en implementering.  
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KERKORDE: HERSIENING VAN DIE (vgl Agenda A.14 bl 257 pt 8.2; Notule Dag 3 pt 17)   
Die Algemene Sinode keur die reëling van die ATR goed dat persone wat wysiginge aan die 
Kerkorde wil bespreek die Tydelike Taakspan Regte voor die behandeling van die ATR-verslag 
ontmoet.   
 
LANDSWETTE VAN TOEPASSING OP GEMEENTES/DIE KERKVERBAND (vgl Agenda A.14 
(Aanvullend) bl 50 pt 2.2.1; Notule Dag 4 pt 27)   
Die Algemene Sinode versoek die ATR om die landswette wat op gemeentes/die kerkverband 
van toepassing is, na te gaan en die kerkverband te adviseer oor die toepassing daarvan.   
 
LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE:  TAAKSPAN (vgl T.14.3 bl 5 pt 5.2.4.1; Notule Dag 5 pt 
12)   
1 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om ’n projekspan(ne) saam te stel om 
uitvoering te gee aan die strategiese prioriteite van die Algemene Sinode op leerstellige en 
aktuele sake-gebied. Die Moderamen besluit oor die omskrywing van die taakopdrag.  
2 Die Algemene Sinode neem kennis van Aanbeveling 6.1.5 op bladsy 126 van die Agenda.   
 
LIDMAATBEMAGTIGING (vgl Agenda A.11.1 bl 121 pt 6; Notule Dag 2 pt 28)   
1 Die Algemene Sinode aanvaar Lidmaatbemagtiging, wat besin oor die gestuurdheid, 
dissipelskap en toerusting van lidmate, as ’n kontinue werksaamheid.  
2 Die Algemene Sinode versoek die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging om navorsing te doen en te 
besin oor gestuurdheid, dissipelskap, toerusting en dienswerk van gelowiges en die 
studieresultate beskikbaar te stel sodat dit die kerk en haar missionale roeping kan ondersteun. 
3 Die Netwerk  word uitgebrei met verteenwoordigers van die  NG Kerkfamilie.  
4 Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir erediens en liturgie om die Algemene Sinode te 
adviseer. 5 Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir gemeentebediening om die Algemene 
Sinode te adviseer.  
 
MAATSKAPPYE EN REGSENTITEITE (vgl Agenda A.12.2 bl 142 pt 9; Notule Dag 5 pt 21)  
1 Die Algemene Sinode keur die optrede van die Bestuurspan van die Moderamen rakende die 
kerklike maatskappye en die ander regsentiteite goed.  
2 Die Algemene Sinode versoek die ATF om in oorleg met die ATR die Reglement vir Eiendomme, 
Goedere en Fondse indringend te hersien en toepaslike besluite van die Algemene Sinode 
rakende die oprigting, beheer en bestuur van kerklike maatskappye en ander regsentiteite, asook 
die vereistes van tersaaklike wetgewing, daarin op te neem.   
3 Die Algemene Sinode herbevestig dat die Christelike Lektuurfonds ’n “trustfonds” van die 
Algemene Sinode is en dat die Algemene Sinode/Moderamen die finale seggenskap het oor die 
bestuur en aanwending van die Fonds ooreenkomstig die regsgeldig-goedgekeurde Reglement. 
4 Die Algemene Sinode versoek sinodes om vóór 28 Februarie 2014 aan die ATF en Moderamen 
verslag te doen oor die eiendomme, goedere en fondse   
4.1 wat verband gehou het met die werksaamhede van die ontbinde “Gefedereerde NG Kerke” 
en/of die Raad van die Kerke en/of enige van die ander gefedereerde liggame (soos die Federale 
Sendingraad, die Federale Armsorgraad, die Gefedereerde Sondagskoolkommissie, ens.) en 
vanaf 1962 deur die betrokke sinodes vir die Algemene Sinode “in trust” gehou moes word, en/of  
4.2 waarvan die skenkingsakte/testament/reglement die “Gefedereerde NG Kerke”, die Raad van 
die Kerke of enige van die ander gefedereerde liggame as begunstigde aanwys.  
5 Die Algemene Sinode bevestig dat met die ontbinding van die Kerklike Jeugvereniging (KJV) 
op nasionale vlak in 1975, alle magte en bevoegdhede in terme van Artikel 55 van die Kerkorde 
na die Algemene Sinode as regspersoon oorgegaan het en dat die Algemene Jeugkommissie 
(AJK) die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as regspersoon geword het.  



AS Besluiteregister 2013: Bylaag 6 

67 
 

6 Die Algemene Sinode bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Jeugkommissie 
volgens besluit van die Algemene Sinode in 2004, die Algemene Diensgroep Gemeente-
ontwikkeling (ADGO) die gemagtigde orgaan van Algemene Sinode as regspersoon geword het. 
7 Die Algemene Sinode bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Sinodale 
Sendingkommissie (ASSK) én die Algemene Kommissie vir Diens van Barmhartigheid (AKDB) 
volgens besluit van die Algemene Sinode in 2004, die Algemene Diensgroep Diensgetuienis 
(ADD) die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as regspersoon geword het.  
8 Die Algemene Sinode bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Diensgroep 
Gemeenteontwikkeling (ADGO) én die Algemene Diensgroep Diensgetuienis (ADD), die 
Algemene Sinodale Moderamen die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as 
regspersoon geword het.  
 
MAATSKAPPYE: POSISIONERING EN ROL VAN KERKLIKE MAATSKAPPYE (vgl Agenda 
A.12.2 bl 146 pt 4, T.14.3 bl 7 pt 6.3.1; Notule Dag 5 pt 21)  
1 Die Algemene Sinode keur die optrede van die Projekspan ivm die Posisionering en Rol van 
kerklike Maatskappye goed.  
2 Die Algemene Sinode keur die Memorandum van Ooreenkoms tussen die Algemene Sinode, 
die Christelike Lektuurfonds, Bybel-Media en Hugenote Kollege, na voorlegging tydens die 
Algemene Sinode, goed:  
MEMORANDUM VAN OOREENKOMS  tussen die Algemene Sinode van die NG Kerk, die 
Christelike Lektuurfonds, Bybel-Media en die Hugenote Kollege. 
 
1. INLEIDING/AGTERGROND  
Die projekspan ivm die posisionering en rol van kerklike maatskappye, bestaande uit twee lede 
van elk van die vier partye (Moderamen van die Algemene Sinode, Christelike Lektuurfonds, 
Bybel-Media en Hugenote Kollege) en onder voorsitterskap van die Moderamen, het reeds vier 
keer vergader. Die opdrag aan die span was om ondersoek in te stel na 'n proses om fokusse en 
werksaamhede te belyn en waar moontlik te integreer. Tydens die vergadering in Wellington by 
Bybel-Media het die  
lede ooreengekom oor die noodsaaklikheid van 'n Memorandum van Ooreenkoms wat die partye 
genoegsaam sal bind tot verdere gesamentlike optrede.  
 
2. OOREENKOMS  
2.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk), Christelike Lektuurfonds (CLF), Bybel-Media 
(BM) en Hugenote Kollege (HK) verbind hulle hiermee formeel onderling, en tussen die 
Moderamen van die NG Kerk en die entiteite, tot die optimale belyning en moontlike integrasie 
van fokusse en werksaamhede op die terrein van kerklike media en opleiding.   
2.2 Ons verbind onsself verder tot 'n proses wat sal uitloop op 'n optimale benutting van bestaande 
hulpbronne, die handhawing van sinergieë tussen die entiteite, die bepaling van gesamentlike 
strategieë, die fasilitering van bestuur, en bedryfsamewerking op operasionele vlak.   
2.3 As prioriteit verbind ons ons tot die onmiddellike ondersoek na die daarstelling van 'n 
gestruktureerde koördineringspan of forum soos ooreengekom tydens die vergadering van die 
betrokke partye op 1 Augustus 2013 te Wellington. Indien goedgekeur deur die Moderamen, die 
direksies van BM en HK, en die beheerraad van CLF sal die koördineringspan die verdere 
belyning van werksaamhede ondersoek en fasiliteer. Ingeslote hierby sal daar 'n ondersoek wees 
na die moontlike skep van 'n groep- of houermaatskappy.   
2.4 Gereelde terugvoer aan die Bedryfspan, die direksies van die HK en BM asook die beheerraad 
van CLF sal gehandhaaf word.   
2.5 Bestaande en toekomstige verbintenisse en ooreenkomste met ander familiekerke tov 
mediabedrywe sal gerespekteer word, asook die historiese en gevestigde werksaamhede van die 
verskeie partye tot hierdie ooreenkoms. Veranderinge sal oor tyd ingefaseer moet word.   
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2.6 Daar sal deeglik besin word oor die inhoud van en die implikasies vir die praktyk van die 
aanvaarding van die missionale ekklesiologieverslag wat voor die 2013 Algemene Sinode dien. 
  
3. WAARDES  
Ons verbind ons tot  toepaslike korporatiewe waardes in verdere onderhandelings tussen die 
partye in die ooreenkoms vermeld.   
3 Die Algemene Sinode gee aan die Algemene Taakspan Regte opdrag om onverwyld ’n 
gesaghebbende regsmening te verkry oor die regsaanspreeklikheidsgevolge wat die nuwe 
Maatskappywet vir die kerk kan hê indien kerkvergaderinge die ledevergadering vorm of die lede 
vir die ledevergadering benoem wat daarop die direkteure/beheerraadslede vir die regsentiteit(e) 
aanwys.  
4 Die Algemene Sinode keur op grond van die Struktureringsverslag die totstandkoming van die 
strategiese Projekspan Kerklike Media goed.   
5 Die Algemene Sinode keur die onderstaande samestelling en opdrag vir die strategiese 
Projekspan Kerklike Media goed:  
 
 PROJEKSPAN KERKLIKE MEDIA   
1. SAMESTELLING Die Projekspan se samestelling is:  
1.1 Een lid van die Moderamen deur die Moderamen van die Algemene Sinode aangewys met 
sekundus;  
1.2 Twee lede van die Bedryfspan deur die Moderamen van die Algemene Sinode aangewys met 
sekundi.  
1.3 Twee lede deur die Direksie van Bybel-Media aangewys met sekundi.  
1.4 Twee lede deur die Direksie van Hugenote Kollege aangewys met sekundi.  
1.5 Twee lede deur die Beheerraad van Christelike Lektuurfonds aangewys met sekundi.  
1.6 Elke ander lidkerk van die NG Kerkfamilie kan op eie koste een verteenwoordiger met 
sekundus aanwys.  
1.7 Die Moderamen wys, op aanbeveling van die Projekspan, die projekleier aan.   
2. OPDRAG Die Projekspan se opdrag is:  
2.1 die belyning van die werksaamhede van die media- en opleidingsentiteite van die NG Kerk/NG 
Kerkfamilie met die strategiese doelwitte van die Algemene Sinode van die NG Kerk en die 
gesamentlike werksaamhede van die NG Kerkfamilie;  
2.2 die versekering van die optimale benutting van bestaande hulpbronne, die handhawing van 
sinergie binne en tussen die entiteite, die bepaling van gesamentlike strategië, die fasilitering van 
bestuur- en bedryfsamewerking op operasionele vlak en die bevordering van die integrasie van 
fokus en werksaamhede waar enigsins moontlik;  
2.3  ondersoek na die moontlike skep van ’n groep- of houermaatskappy, of die moontlike 
omskepping van ’n bestaande maatskappy daartoe, sodat ’n enkele gesagvolle kontakpunt 
tussen al die media- en opleidingsentiteite en die Algemene Sinode gevestig en verder ontwikkel 
kan word;  
2.4 ondersoek na die moontlike skep van ’n enkele ledevergadering waarin verteenwoordigers 
van die die NG Kerk of die NG Kerkfamilie kan saamkom, waar sáám met al die direkteure/ 
beheerraadslede van die entiteite besin kan word oor sake van gemeenskaplike belang en die 
gesamentlike belyning van strategië en doelwitte en waaruit direk aan die kerk(e) gerapporteer 
kan word oor die sake van die groep en die onderskeie entiteite;  
2.5 gereelde tussentydse verslagdoening aan die Moderamen, die Direksie van Bybel-Media, die 
Direksie van Hugenote Kollege en die Beheerraad van Christelike Lektuurfonds; en  
2.6 finale verslagdoening aan die Algemene Sinode.    
3. KONSTITUERING Die Projekspan konstitueer so gou moontlik na die vergadering van die 
Algemene Sinode van die NG Kerk onder leiding van die Algemene Sekretaris van die Algemene 
Sinode.   
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4. VERGADERINGS Die Projekspan vergader so dikwels as nodig, maar minstens een keer per 
jaar.   
5.PROJEKONDERSTEUNING  
5.1 Die Bedryfspan, Steundienste en die kantoor van die Algemene Sinode lewer operasionele 
ondersteuning aan die Projekspan.  
5.2 Die Algemene Steunspan Fondse en Bates begroot vir die werksaamhede van die 
Projekspan.   
6. ONTBINDING Sodra die werksaamhede van die Projekspan in ’n permanente struktuur 
gevestig is en alle opdragte aan die Projekspan afgehandel is, vind ontbinding plaas. 
   
MEDIA-POLEMIEK (vgl Notule Dag 5 pt 18)  
1. Die Algemene Sinode neem met sorg kennis van `n groeiende tendens dat lidmate en leraars 
wat vanuit hulle persoonlike perspektiewe en oortuigings verskil met kerklike prosesse, besluite, 
uitsprake, benaderings en ampsdraers, kies om elektroniese kommunikasie en publieke forums 
te gebruik om veldtogte van verdagmaking, beskuldiging en selfs karakterskending te loots.  
2. Terwyl die Algemene Sinode verbind bly tot openhartige publieke gesprek, betreur ons dit dat 
sommige van hierdie persone met sodanige veldtogte nie skroom om afbrekend, vervolgend en 
negatief te wees en selfs vergaderings en mede-gelowiges se integriteit af te kraak nie. Sodoende 
is en word mede-gelowiges diep seergemaak en die Liggaam van Christus leed aangedoen.   
3. Omdat die Algemene Sinode begrip het daarvoor dat daar altyd uiteenlopende perspektiewe 
en verskille in die kerk was, is en sal wees, wil die Algemene Sinode ŉ ernstige beroep op alle 
lidmate en leraars doen om op ŉ Christelike manier met mekaar in gesprek te tree sodat die 
uitkoms van uitklarende gesprekke tot opbou van die kerk van Christus sal wees.  
4. Die Algemene Sinode verklaar daarom aan alle lidmate en leraars dat hulle sal weet dat die 
NG Kerk in al sy strukture en ampsdraers altyd oop en toeganklik is vir uitklarende gesprekke oor 
enige aangeleentheid in die gesindheid en styl van ons Here Jesus Christus. (vlg Matt 18). 
Derhalwe word lidmate genooi om van geleenthede gebruik te maak en deur die beskikbare 
kanale aan gesprekke twv uitklaring deel te neem.   
5. In die lig van reeds afgelope gebeure van misverstand, konflik en ongelukkigheid en ook nog 
moontlike sodanige insidente in die toekoms, versoek die Algemene Sinode die ASM om ŉ ad 
hoctaakgroep aan te wys wat herstellende gesprekke in die gees en met die waardes van die 
luisterseisoen met en tussen betrokkenes kan bemiddel sodat die kerk daadwerklik haar roeping 
tot en belydenis van die bediening van versoening kan uitleef.    
 
MENSWAARDIGHEID (vgl Agenda A 12.6 bl 196 pt 5; Notule Dag 4 pt 3)    
1 Die Algemene Sinode keur die optrede van die ASM ten opsigte van die vestiging van ’n kultuur 
van menswaardigheid goed. 
2 Die Algemene Sinode onderneem, en versoek ook die kerkverband daartoe, om in alle 
werksaamhede, aksies en strukture te getuig van die Godgegewe waardigheid van alle mense 
en geregtigheid vir almal na te jaag.  
3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen en sinodes op om voortgaande te besin oor 
menswaardigheid en die werk hieraan verbonde te implementeer.   
 
 
MENSWAARDIGHEID: SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID (vgl Agenda A.12.6.1 bl 198 pt 4; 
Notule Dag 4 pt 5)    
1 Die Algemene Sinode verbind haarself heelhartig tot deelname aan die Seisoen van 
Menswaardigheid en versoek die kerkverband ernstig om deel hiervan te wees.  
2 Die Algemene Sinode verbind haar om die vier waardes van die Seisoen van Menswaardigheid, 
nl respek, luister, omarming en selfloosheid te bevorder (die vergadering versoek dat ’n beter 
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woord vir “selfloosheid” gevind word: suggesties wat genoem word, is selfopoffering, 
onbaatsugtigheid, onselfsugtigheid).   
 
MISSIONALE AARD EN ROEPING VAN DIE NG KERK (vgl Agenda A.12.7 bl 214 pt 21; Dag 2 
pt 17)    
Die Algemene Sinode ontvang hierdie beleidsdokument as ’n dokument wat uitdrukking gee aan 
die geloofsonderskeidende prosesse wat die afgelope dekade aandag aan die wese en aard van 
die kerk en haar getuienis in die wêreld gegee het.  Die Algemene Sinode aanvaar dit as deel van 
’n gesprek wat ons help om saam nuwe taal te skep, wat ons lei om nuwe gesprekke te voer en 
so nuwe, verbeeldingryke moontlikhede vir die toekoms van die NG Kerk te ontdek. 
 
MISSIONALE AARD EN ROEPING VAN DIE NG KERK: NUWE NADENKE OOR DIE 
KERKORDE (vgl Agenda T.14.2 bl 6 pt 5.1.1, A.12.7 bl 214 pt 21; Notule Dag 3 pt 13)  
1 Die Algemene Sinode keur Aanbevelings 21.2 tot 21.2.8 (Agenda bl 214-215) met die vereiste 
twee derdemeerderheidstem goed, met die volgende wysigings:  
2 Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings aan Die Kerkorde goed:  
2.1 Wysig die opskrif van Hoofstuk 1 om te lui: “DIE  BELYDENIS, AARD EN ORDE VAN DIE 
KERK”  
2.2 Artikel 2: voeg ’n nuwe Artikel 2 in wat lui: “Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is deur God 
Drie-enig geroep om deel te neem aan die missie van God in die wêreld. Die Kerk word deur die 
Heilige Gees opgebou om God se eer te dien, en verkondig die bediening van versoening en die 
heil van Christus.”   
2.3 Artikel 9: Wysig die huidige Artikel 9.4 om te lees:  In die gemeente aanvaar die bedienaar 
van die Woord verantwoordelikheid vir onderskeiding, die bestudering en verkondiging van die 
Woord van God, die bediening van die sakramente, die diens van die gebede en dissipelskap. 
Die bedienaar van die Woord is ook saam met die ander ampte verantwoordelik vir:  
• eredienste,  
• die opbou van die gemeente,  
• onderrig en toerusting van gelowiges vir hulle dienswerk,   
• die gemeente se dienswerk in die wêreld,   
• leiding en organisering van die gemeente,  
• uitoefening van Christelike liefde en tug,   
• pastorale versorging,  
• kerkplanting,  
• die voortdurende ontwikkeling van bedieningsvaardighede. Die kerkraad onderskei en bepaal, 
saam met die bedienaar van die Woord, die wyse waarop dié verantwoordelikhede, in lyn met 
bepaalde begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ŉ diensooreenkoms. 
 2.5  Artikel 16:*1 Wysig die huidige Artikel 16.1 om te lees: “Die amp of bediening van die 
ouderling is gerig op geestelike onderskeiding en leiding, versorging, bestuur en toesig, en 
omvat:...” *2 Voeg 16.1.9 in: “dissipelskap” (huidige 16.1.9 word 16.1.10)  
2.6 Artikel 53: Wysig die huidige Artikel 53 om te lui: 53.1 Die missie van die Drie-enige God, 
Vader, Seun en Heilige Gees is om lewe en volheid aan die wêreld te gee, en die kerk is in diens 
van God se missie.    53.2 Deur die Woord en Gees vergader God vir Hom ’n gemeente. Deur 
dié gemeente:  * laat God sy Woord verkondig, * bring Hy die gemeenskap van heiliges uit alle 
nasies tot stand, * laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer, * laat Hy sy opdrag om die skepping 
en lewe te bewaar sigbaar tot uitdrukking bring, en * word sy geregtigheid en versoening 
verkondig.  So laat Hy sy koninkryk kom. 53.3 Die gestuurde kerk   bedien die evangelie in al sy 
dimensies aan mense wat die evangelie nie ken nie of daarvan vervreemd is. 53.4 Elke gemeente 
is ‘n gestuurde gemeente en so elke lidmaat van die gemeente.   
2.7 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATR om die Kerkorde in sy geheel aan die hand 
van hierdie verslag te hersien.   
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 MODERAMEN: SAMESTELLING VAN DIE  (vgl Agenda A.12 bl 124 pt 1.1.3; Notule Dag 5 pt 
10)  
Die Algemene Sinode neem kennis van die bona fide oorsig dat die volledige Moderamen nie 
tydens die vergadering van 2011 voorgelê is nie. Die Algemene Sinode besluit om die 
samestelling soos op 14 Oktober 2011 in hierdie notule op te neem: * Lede van Moderatuur tydens 
die sitting verkies: prof CJP (Nelus) Niemandt, dr AR (Braam) Hanekom, dr JH (Johann) Ernst, 
ds CJ (Nelis) van Rensburg * Verteenwoordigers van sinodes soos aangewys deur sinodes se 
afgevaardigdes (sekundi in hakies): Wes-en-Suid-Kaap: dr E (Elize) Morkel (ds M Sahd); Oos-
Kaap: dr ACV (Chris) van Wyk (ds EGJdeG Schutte); Noord-Kaap: ds GJ (Gert) Duursema (dr JJ 
Knoetze); KwaZulu-Natal: ds PJ (Pieter) Raath (ds FJ van der Merwe); Vrystaat: dr PJ (Pieter) 
van Jaarsveld (prof JJ van Rensburg); WesTransvaal: ds JNJ (Jacie) van Rensburg (ds NWJ van 
Rensburg); Noordelike Sinode: dr GF (Gustav) Claassen (dr L Ungerer); Hoëveld Sinode: dr C 
de K (Neels) du Randt (dr DJ Malan); Oostelike Sinode: dr FJ (Ferdie) Clasen (ds DE van der 
Spuy); Namibië: ds JJ (Pine) Pienaar (dr JC Woest)  * Addisionele lede: ds N (Norma) Rossouw; 
me IP (Elna) Schoeman; mnr FW (Frik) Bosman, me EJ (Elize) Bezuidenhout * Algemene 
Sekretaris: dr JJ (Kobus) Gerber.   
 
NAVORSING (vgl Agenda A.13 bl 253 pt 6; Notule Dag 5 pt 23)   
1 Die Algemene Sinode  
1.1 bevestig dat navorsing onontbeerlik vir die werksaamhede van die Sinode is;  
1.2 versoek die Sinode om ’n Taakspan: Navorsing aan te wys; 
1.3 versoek die Moderamen om ’n begroting vir die funksionering van die Taakspan beskikbaar 
te stel;  
1.4 versoek die Moderamen om jaarliks vir navorsingsprojekte wat in lyn is met die gestelde 
prioriteite te begroot;  
1.5 bevestig die belang van die 2014-opname vir die kerk en versoek gemeentes en sinodes om 
dit te ondersteun. 
 
ONDERSTEUNENDE BETAALSTELSEL (vgl Agenda A.3 bl 52 pt 3.3.4.2; Notule Dag 5 pt  
15)    
Die Algemene Sinode besluit dat die Algemene Steunspan Fondse en Bates die ondersteunende 
betaalstelsel in oorleg met die Algemene Steunspan Predikantesake moet ondersoek.   
 
ONDERWYS: ONDERSOEK NA DIE STIG VAN ONDERWYSSENTRUMS (vgl Agenda 
A.12.11.1 bl 241 pt 6.2; Notule dag 2 pt 36)  
Die Algemene Sinode gee opdrag aan ’n taakspan om die wyer betrokkenheid by onderwys en 
opleiding te ondersoek wat die totstandkoming van skole en opleidingsentrums insluit.        
 
ONDERWYS: ONDERWYS EN OPVOEDING (vgl Agenda A.12.11.1 bl 241 pt 6; Notule Dag 3 
pt 16)    
Die Algemene Sinode herbevestig die absolute belangrikheid van die opleiding en ontplooiing van 
Christen onderwysers. Derhalwe versoek die Algemene Sinode sinodes, ringe en kerkrade om 
jongmense aan te moedig om hulle as onderwysers te bekwaam.  
 
OUDERLINGE MET DIE VERGUNNING OM EREDIENSTE TE LEI (vgl Agenda A.15.1 bl 268 pt 
10.5.5; T.14.2 bl 7 pt 7.1.3, A.14 (Aanvullend) bl 50 pt 2.3.2; Notule Dag 3 pt 17)   
Die Algemene Sinode keur Aanbeveling 2.3.2 op bladsy 50 van die Aanvullende Agenda goed:  
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PROSEDURE BY DIE IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 48.3.5  
1 Die Algemene Sinode verwys die volgende rakende die prosedure by die hantering van Artikel 
48.3.5 na die ATR vir hantering en die voorlegging van riglyne aan die ASM vir goedkeuring: *Aan 
watter vereistes moet so persoon voldoen? *Watter keuringsproses moet gevolg word?  *Oor 
watter vermoëns moet so persoon beskik? *Is die vergunning beperk tot ŉ bepaalde gemeente 
asook vaste termyn? *Kan so persoon aansoek doen, of word hy/sy deur die kerkraad 
genomineer/uitgenooi? *Watter minimum akademiese vereistes/kursusse word gestel voordat 
iemand die vergunning kan kry? *Watter rol speel die kerkraad/ring in die toesighouding van die 
suiwer verkondiging van die Woord? *Wat behels “preekvergunning”?  Is dit beperk tot 
leesdienste? Kan so ‘n persoon eie preke maak? Is dit beperk tot prediking of mag sakramente 
bedien word?  
2 Die Algemene Sinode neem kennis van Aanbeveling 10.5.5 op bladsy 268 van die Agenda en 
verwys die voorgestelde werkswyse in punte 10.5.1 tot 10.5.4 na die ATR vir oorweging en 
moontlike opname in die verlangde Riglyne vir die Implementering van Artikel 48.3.5.   
 
OWO’S: REGISTRASIE VAN KERKLIKE REGSPERSONE AS OWO’S (vgl Agenda A.12.11 bl 
237 pt 3.5.4; T.14.3 bl 9 pt 8.2.4; Notule Dag 5 pt 6)   
Die Algemene Sinode neem kennis van Aanbeveling 3.5.4 op bladsy 237 van die Agenda en keur 
Aanbeveling 9.2 op bladsy 142 van die Agenda goed (kyk ook T.14.3 bl 7 pt 7.2.1; Notule Dag 5 
bl....), naamlik: Die Algemene Sinode versoek die ATF om in oorleg met die ATR die Reglement 
vir Eiendomme, Goedere en Fondse indringend te hersien en toepaslike besluite van die 
Algemene Sinode rakende die oprigting, beheer en bestuur van kerklike maatskappye en ander 
regsentiteite, asook die vereistes van tersaaklike wetgewing, daarin op te neem.  
 
PREDIKANTEBEGELEIDING (vgl Agenda A.3 bl 49 pt 3.1.3.3; Notule Dag 2 pt 37)   
1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot werk wat die onderskeie sinodes en 
ringe doen om gelegitimeerdes in hul bedienings- en selfontwikkeling te ondersteun.  
2 Die Algemene Sinode moedig alle gelegitimeerdes aan om ter wille van hul eie 
bedieningsvreugde by die geleenthede in te skakel.   
 
PREDIKANTEBEGELEIDING (vgl Agenda T.3.2 bl 1 pt 4.1; Notule Dag 5 pt 15)  
Die Algemene Sinode bevestig dat Predikantebegeleiding in terme van die Kerkorde Art 31 en 35 
die opdrag van ringe en sinodes is en begroot vir ‘n netwerk tussen sinodes met die oog op beleid 
en koördinering.   
 
PREDIKANTESAKE: STANDPLAASVERWISSELING (vgl Agenda T.3.2 bl 1 pt 2.1; Notule Dag 
5 pt 15)  
Die Algemene Sinode:  
1 Gee opdrag aan die Algemene Steunspan Predikantesake (ASP) om: 1.1 studie te doen waar 
standplaasverwisseling wyer strek as net tussen twee leraars en waar leraars sowel as kerkrade, 
ringe en sinodes aan die proses van standplaasverwisseling kan deelneem.   
1.2 beleid op te stel sodat die proses van standplaasverwisseling meer deursigtig is en sonder 
agterdog deur die hele kerk gebruik kan word.  
2 Versoek die ASP om in hierdie beleid die volgende te verreken: 
2.1 dat beide kerkraad en leraar aan die proses van standplaasverwisseling kan deelneem.  
2.2 die moontlikheid ondersoek hoe leraars wat langer as tien jaar in een gemeente is,  na gesprek 
met die kerkraad en ring, oorweeg kan word vir standplaasverwisseling.  
3 Versoek leraars, kerkrade, ringe en sinodes wat standplaasverwisseling oorweeg om die 
voorgestelde riglyne in die konsephandleiding (hoofstuk 6) te gebruik met terugvoer oor die 
werkbaarheid daarvan aan die ASP.  
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PREDIKANTESAKE: BEFONDSING VAN DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE 
(ASP) (vgl Agenda T.3.2 bl 1 pt 4.1; Notule Dag pt 15)   
Die Algemene Sinode:  
1 versoek die ASP om:  
1.1 alle werksaamhede (huidige en verwagte) van die Kantoor van die ASP duidelik uit te spel; 
1.2 die verlangde postestruktuur met gepaardgaande posbeskrywings en pos-evaluerings saam 
te stel;  
1.3 die omskrywing van die kantoorruimtes en –behoeftes vir 4.1.1.1 te doen;  
1.4 die begroting saam te stel wat die totale finansiële behoeftes uitspel;  
1.5 die finale voorlegging met gemotiveerde aanbevelings tesame met die voorgestelde begroting  
hiervan aan die Bedryfspan in samewerking met die ASFB aan die Algemene Sinodale 
Moderamen (ASM) voor te lê vir afhandeling.  
2 keur goed dat die ASP in die volgende twee jaar – dit wil sê tot by die volgende Algemene 
Sinode – die opdragte wat deur die Algemene Sinode aan die ASP opgedra is, af te handel.    
3 besluit dat die bestaande pos van die bestuurder afgeskaal word na ŉ deeltydse pos wat uit die 
registrasiefooi van bedienaars van die Woord befonds moet word;  
4 besluit dat alle moontlike stappe en kontroles in werking gestel moet word om die huidige en 
agterstallige registrasiefooie in te vorder; 
5 versoek die sinodes om behulpsaam te wees met die invordering van die bedienaars van die 
Woord se huidige en agterstallige registrasiefooie;  
6 bevestig sy besluit van 2011 dat alle persone wat oor bedieningsbevoegdheid beskik jaarliks 
by die ASP moet registreer en die registrasiefooi oorbetaal.  
 
PREDIKANTESAKE: SAMESTELLING VAN DIE ABR (vgl Agenda A.3 bl 53 pt 4.1.3;Notule Dag 
5 pt 15)   
Die Algemene Sinode besluit om die samestelling van die ABR soos volg te wysig:  
1 Verander Regl 8 pt 2.3.3  “die verteenwoordiger van die Algemene Kuratorium, met sekundus” 
om te lees “twee verteenwoordigers van teologiese opleiding (een uit die Algemene Kuratorium 
en een van die VBO Forum), met sekundi”.  
2 Verander Regl 8 pt 2.3.4 “die verteenwoordiger van predikantebegeleiding, met sekundus” om 
te lees “twee verteenwoordigers van predikantebegeleiding, met sekundi”. 
 
PREDIKANTESAKE: BENAMING VAN DIE ABR (vgl Agenda A.3 bl 53 pt 4.2.2; Notule Dag 5 
pt 15)  
Die Algemene Sinode besluit om die naam van die Algemene Bevoegdheidsraad te wysig na 
Algemene Steunspan vir Predikantesake.   
 
PREDIKANTESAKE: STATUTÊRE REGISTRASIE  (vgl Agenda A.3 bl 49 pt 3.2.1.3; Notule Dag 
2 pt 37)   
Die Algemene Sinode neem kennis van die onderhandelinge wat plaasvind om bedienaars van 
die Woord statutêr as pastorale versorgers te laat registreer.  
 
PREDIKANTESAKE: BEDIENINGSBEOORDELINGSISTEEM (vgl Agenda A.3 bl 49 pt 3.2.2.4; 
Notule Dag 2 pt 37)  
1 Die Algemene Sinode neem kennis van die konsepmodel wat ontwikkel is om kerklike 
vergaderings te help om bedienaars van die Woord se bediening en amptenare se werk te 
evalueer en te ondersteun.  
2 Die Algemene Sinode moedig kerklike vergaderings aan om die konsepmodel te gebruik en 
kommentaar aan die ABR deur te stuur.   
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PREDIKANTESAKE: ABR-HANDLEIDING (vgl Agenda A.3 bl 51 pt 3.2.3.3, T.14.1 bl 1 pt 2.1.2; 
Notule Dag 2 pt 37) (soos gewysig in pt 3.2.3.3.1):  
1 Die Algemene Sinode neem die ABR Handleiding as werksdokument in ontvangs.  
2 Die Algemene Sinode moedig kerklike vergaderinge aan om van die Handleiding gebruik te 
maak.  
3 Die Algemene Sinode versoek kerklike vergaderinge om kommentaar aan die ABR deur te stuur 
teen 31 Maart 2014 met die oog op die finalisering van die Handleiding.    
 
PREDIKANTESAKE: VBO-KREDIETSTELSEL (vgl Agenda A.3 bl 51 pt 3.3.1.1; Notule Dag 2 
pt 37)   
Die Algemene Sinode bevestig dat die VBO-kredietstelsel, soos voorheen goedgekeur, 
onveranderd hanteer sal word.    
 
PREDIKANTESAKE: SELFSORGKREDIETSISTEEM (vgl Agenda A.3 bl 52 pt 3.3.2.4; Notule 
Dag 2 pt 37)   
1 Die Algemene Sinode keur die selfsorgkredietsisteem as aanvulling tot die VBO-kredietstelsel 
goed.  
2 Die Algemene Sinode versoek die ABR om advies aan ringe en kerkrade te voorsien met die 
oog op die hantering van die selfsorg-krediete in aanvulling tot die VBO-krediete.   
 
PREDIKANTESAKE: STANDPLAASVERWISSELING (vgl Agenda B.1 bl 281 pt 3.2, T.14.2 bl 
3 pt 3.1.2; Notule Dag 5 pt 19)  
Die Algemene Sinode onderskryf nie pt 3.2 van Beskrywingspunt B.1 nie.   
 
PREDIKANTESAKE: VERLENING EN ONTNEMING VAN BEVOEGDHEID (vgl Agenda B.1 bl 
281, T.14.4 bl 1 pt 1.1.3; Notule Dag 5 pt 19)   
Die Algemene Sinode onderskryf punt 2 van Beskrywingspunt B.1.  
 
PREDIKANTESAKE: TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE AANGELEENTHEDE (vgl Agenda B.1 bl 
281 pt 3.1, T.14.4 bl 2 pt 2.1.6; Notule Dag 5 pt 19)   
Die Algemene Sinode onderskryf nie pt 3.1 van Beskrywingspunt B.1 nie.  
 
PREDIKANTESAKE: VERGOEDINGSPAKKETTE VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD (vgl 
Agenda B.1 bl 281 pt 3.3, T.14.2 bl 3 pt 4.1.2; Notule Dag 5 pt 19)  
Die Algemene Sinode onderskryf nie pt 3.3 van Beskrywingspunt B.1 nie.   
 
PREDIKANTESAKE: ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD: VERSOEK VAN SINODE OOS-
KAAPLAND AAN DIE ASM (vgl Agenda B.2 bl 282, T.14.4 bl 4 pt 6.2; Notule Dag 5 pt 19)  
Die Algemene Sinode neem kennis dat die versoek van die Sinode van Oos-Kaapland 
(Beswaarskrif B.2) deur die ASM hanteer en afgehandel is.   
 
PRIORITEITE VIR DIE TERMYN TOT BY DIE VOLGENDE ALGEMENE SINODE (vgl Notule 
Dag 5 pt 22)  
1. Die Algemene Sinode ontvang die verslag van die Luisterspan en die Fasiliteerders met dank. 
2. Die Algemene Sinode neem kennis die inhoud van die prioriteite van die sinodegesprekke en 
die tafelgesprekke kom op merkwaardige wyse ooreen.  Die orde van die prioriteite verskil wel 
onderling – met die tafelgesprekke wat moontlik ’n meer getroue weergawe van die rangorde is 
– maar dit bevestig in elk geval dat ons met ’n redelike mate van sekerheid kan aanneem dat dié 
5 prioriteite ook dié van die vergadering is. ’n Individuele stemming sou waarskynlik nie veel 
hieraan verander nie. 
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3. Die Algemene Sinode besluit om hierdie prioriteite te ontvang as riglyn vir die werk van die 
verband tot by die volgende Algemene Sinode.  Prioriteite uit sinodegesprekke (10 sinodes) 
Missionale Kerkwees (veral klein gemeentes) 11 Armoede (Gemeenskapsontwikkeling / 
Werkloosheid / Maatskaplike uitdagings / Sosiale ongeregtigheid)  10 Jeug (Huisgeloof, 
gesinsontwikkeling en ouerbegeleiding, jeugontwikkeling, opvoeding en onderwys, Jeug tot jeug, 
#Imagine en Ritmejaar, spesifieke lens op die generasie van 20- en 30-jariges   10 Belhar en 
kerkhereniging (Belydenisgrondslag / roetekaart) 6 Menswaardigheid 5 Moraliteit 3 Apostolicum 
– gesprek 1 Ekumene 1 Getuienis / evangelisasie sekulêre wêreld 1 Homoseksualiteit 1 
Predikantesake 1 Publieke getuienis 1 Skrifhantering 1 Teologiese opleiding / amp van predikant 
1  Prioriteite uit Tafelgesprekke (33 tafels) Jeug (Familie- en Gesinsbediening / Kategese / 
Geloofsvorming / Ouerbegeleiding / #Imagine / Ritmejaar / onderwys / morele vorming)  45 
Armoede (oa sosiale ongeregtigheid) 30 Belhar / Kerkhereniging (roetekaart) 25 
Menswaardigheid (Seisoen – ook armoede) 25 Missionale kerkwees (diens en getuienis) 23 
Moraliteit 9 Publieke Getuienis (veral grondsake) 8 Klein Gemeentes 5 Ekumene 4 Goeie 
effektiewe kommunikasie van “bo” af (besluite en beleid na grondvlak) 3 Predikantesake 
(versorging ook van gesinne) 3 Apostolicum 2 Predikante en gemeentebediening 2 Ekonomie 1 
Hermeneutiek 1 Dissipelskap 1     
 
PUBLIEKE GETUIENIS (vgl Notule Dag 5 pt 9)  
Die Algemene Sinode besluit dat die NG Kerk sy profetiese roeping en opdrag vanuit die Woord 
duidelik sal laat hoor, sonder aansien van persoon, tov ons samelewing en regering.   
 
REFORMASIE: 500 JAAR-VIERINGE (vgl Agenda A.12.10 bl 231 pt 10.5; Notule Dag 3 pt 10)  
1 Die Algemene Sinode besluit om die viering van die Reformasie in 2017 ’n besondere plek op 
die NG Kerk se agenda te maak en versoek sinodes om elk ’n verteenwoordiger op ’n projekspan 
aan te wys om hieraan aandag te gee.   
 2 Die Algemene Sinode versoek die kerkverband om die 500 jaar-vieringe van die Reformasie ’n 
besondere plek in hulle beplanning te gee.  
  
REGLEMENT VIR APPÈL OF BESWAAR: HERSIENING VAN DIE (vgl Agenda A.14 
(Aanvullend) bl 50 pt 2.4.5; Notule Dag 4 pt 27)   
Die Algemene Sinode verwys die hersiening na die ATR vir hantering en tussentydse voorlegging 
aan die ASM vir goedkeuring.   
 
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN FONDSE EN BATES (vgl Agenda T.14.2 bl 
8 pt 8.1.2, A.6 (Aanvullend) bl 5 pt 4.2; Notule Dag 3 pt 14)   
1 Die Algemene Sinode keur die gewysigde Reglement vir die Algemene Steunspan Fondse en 
Bates (voorheen Algemene Taakspan Fondse) goed:  
 
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN FONDSE EN BATES 
1. NAAM Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB).  
2. SAMESTELLING  
2.1  Die Algemene Sinode/Bedryfspan wys vir elke termyn tussen sinodesittings ’n Algemene 
Steunspan Fondse en Bates aan.  
2.2  Die Steunspan word saamgestel uit een lid per sinode met sekundus deur die sinode of sy 
gevolmagtigde genomineer.   
2.3 Sinodes kan op eie koste ’n bykomende lid met adviserende stem aanwys.   
2.4  Die algemene sekretaris en die rekenmeester in die kantoor van die Algemene Sinode is ex 
officio lede van die Steunspan.  
2.5  Die voorsitters van die komitees wat die Steunspan aanwys, woon die vergadering 
adviserend by.  
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2.6  Die Steunspan kies ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba uit eie geledere.  
3. OPDRAG Die Steunspan  
3.1  adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte 
van finansiële bestuur, bates, beleggings, eiendomme en oudit;  
3.2 stel jaarliks in oorleg met die Bedryfspan die begroting vir onderskeidelik die strategiese en 
operasionele werksaamhede van die Algemene Sinode op aan die hand van 
3.2.1  Artikel 43 van die Kerkorde;  
3.2.2  die Roepingsverklaring van die Algemene Sinode;  
3.2.3  die prioriteite deur die Algemene Sinode gestel;  
3.2.4  die begrotings- en beleggingsbeleid van die Algemene Sinode; en  
3.2.5  die beskikbaarheid van fondse daarvoor.  
3.3  hou toesig oor die besteding van fondse ten opsigte van al die werksaamhede van die 
Algemene Sinode, waaronder die administratiewe, personeel- en kapitale uitgawes;  
3.4  tree in gesprek met die Ouditkomitee soos nodig;  
3.5  kontroleer en bespreek die jaarlikse geouditeerde finansiële state en bestuursbrief  van die 
Algemene Sinode en lê dit aan die Algemene Sinode/Moderamen vir goedkeuring voor;  
3.6  lewer jaarliks insette aan die Steundiens Menslike Hulpbronne in verband met die riglyne vir 
die vergoedingspakket van bedienaars van die Woord;  
3.7  beoordeel die finansiële implikasies by die vulling van vakatures in poste vir werknemers in 
algemene sinodale diens;  
3.8  sien toe dat die Reglement vir Eiendomme, Goedere en Fondse uitgevoer word ten opsigte 
van die Algemene Sinode, die afsonderlike regsentiteite én trusts se fondse en bates;   
3.9  tree op in alle regsgedinge of dispute oor eiendom, goedere en fondse sonder meer bepaalde 
lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe van die Algemene Sinode na raadpleging 
van die Algemene Steunspan Regte;    
3.10 stel in oorleg met die Algemene Steunspan Regte reglemente op vir ge-administreerde 
fondse en lê dit vir goedkeuring voor aan die Algemene Sinode of die Moderamen wanneer die 
Algemene Sinode nie in sitting is nie;  
3.11 wys sonder afstanddoening van aanspreeklikheid die nodige komitees aan om gedelegeerde 
werksaamhede te onderneem, waaronder ’n substeunspan vir beleggings en ‘n substeunspan vir 
eiendom;  
3.12 wys elke twee jaar drie fidusiêre verantwoordelike persone aan soos vereis vir die Algemene 
Sinode as Openbare Weldaadorganisasie; en  
3.13 sien toe dat die jaarlikse opgawe van inkomste aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens 
(SAID) voorsien word soos deur die Belastingvrystellingseenheid van die SAID vereis.  
 
4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS  
4.1  Die Steunspan konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader ten minste twee 
keer per jaar op nie-elektroniese wyse.   
4.2 Indien nodig, kan bykomend van die elektroniese vergaderingswyse gebruik gemaak word.   
  
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE (vgl Agenda T.14.4 bl 9 
pt 14.1 asook T.3.2 bl 4 pt 3.1 en A.3 bl 55 pt 4.4.2; Notule Dag 5 pt 15)   
Die Algemene Sinode keur die gewysigde Reglement vir die Algemene Steunspan vir 
Predikantesake met die uitsondering van punt 5 goed.  Die punt word na die ASM verwys vir 
goedkeuring onderhewig aan die uitkoms van die ondersoek waarna paragraaf 4 in die verslag 
verwys.  
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE   
1. NAAM  Die Algemene Steunspan Predikantesake (ASP)  
2.  SAMESTELLING   
2.1  Die Steunspan word deur die Algemene Sinode of die Moderamen aangewys en bestaan uit 
tien permanente lede (vergelyk 2.3.1 tot 2.3.5 hieronder) wat gesamentlik oor kundigheid en 
ervaring beskik op die terreine van begeleiding en versorging van bedienaars van die Woord, 
voortgesette bedieningsontwikkeling van bedienaars van die Woord, bestuur van 
diensverhoudinge, kerkreg en statutêre reg.   
2.2  Minstens twee lede van die Steunspan moet afgevaardigdes na die Algemene Sinode wees. 
2.3  Die Steunspan word saamgestel uit:  
2.3.1  die verteenwoordiger van die Algemene Steunspan Regte, met sekundus;  
2.3.2  die bestuurder van die Kantoor vir Predikantesake;  
2.3.3  twee verteenwoordigers van teologiese opleiding (een uit die Algemene Kuratorium en een 
van die VBO Forum), met sekundi;   
2.3.4 twee verteenwoordigers van predikantebegeleiding, met sekundi; en  
2.3.5  vier kundiges, waarvan minstens twee nie-gelegitimeerdes moet wees, met sekundi.  
2.3.6  Die Steunspan word, wanneer nodig, bygestaan deur een lid uit elke sinode, deur die 
betrokke sinode of sy gevolmagtigde aangewys, met sekundus. Wanneer die Steunspan ’n 
bevoegdheidsaangeleentheid hanteer, geskied dit waar moontlik in oorleg met die lid deur die 
betrokke sinode aangewys.   
2.3.7  Die Steunspan kan twee addisionele lede koöpteer.  
2.4  Die Kantoor vir Predikantesake hanteer die skribaat van die Steunspan.  
2.5  Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die Steunspan uit eie geledere aangewys. 
2.6  Vakatures in die  Steunspan word op aanbeveling van die Steunspan deur die Moderamen 
aangevul.  
2.7  Die voorsitter, bestuurder en nog ’n lid deur die Steunspan aangewys, tree as dagbestuur 
op.  
2.8  Die dagbestuur hanteer, in terme van die Steunspan se opdrag, alle administratiewe en 
spoedeisende sake met verslag aan die Steunspan.  
2.9 Die Steunspan lewer verslag aan die Bedryfspan, Moderamen en die Algemene Sinode.  
 
3.  WERKSTERREINE EN OPDRAG  
3.1 Beleid 3.1.1  Adviseer die kerkverband met die beleid wat verband hou met predikantesake  
3.2   Steunspanne  Die Steunspan verrig sy funksies deur middel van die volgende sub-
Steunspanne:  
3.2.1  Bevoegdheidsaangeleenthede  
3.2.1.1  Die verlening van bedieningsbevoegdheid (legitimasie) op aanbeveling van die kuratoria; 
3.2.1.2  die opskorting of ontneming van bedieningsbevoegdheid op aanbeveling van ’n ring of sy 
gevolmagtigde ondersoekliggaam;     
3.2.1.3  die instandhouding van die bevoegdheidsregister;  
3.2.1.4 advies aan aansoekers en kerkvergaderinge oor die hantering van aansoeke om herstel 
van bevoegdheid en die vereistes wat daarvoor nagekom moet word;   
3.2.1.5 verskaffing van tersaaklike inligting aan kerklike vergaderings en die Jaarboek oor 
bedieningsbevoegdheid van proponente, bedienaars van die Woord en emeriti;  
3.2.2 Diensverhoudinge   
3.2.2.1  Die gee van advies en leiding aan sinodes, ringe en kerkrade, in oorleg met die Algemene 
Sinode se Aktuarius en die betrokke sinode se aktuarius, met die oog op eenvormige en 
gekoördineerde optrede ten opsigte van hantering van diensverhoudinge;  
3.2.2.2 die samestelling en bywerk van die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge; en  
3.2.2.3  die jaarlikse aanbeveling van die riglyne vir vergoedingspakkette van bedienaars van die 
Woord aan in oorleg met die  Algemene Steunspan Fondse en Bates.  
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3.2.3 Arbeidsregtelike Dienste  
3.2.3.1 Die instandhouding van ŉ persoonlike lêer waarin die bevindinge van  alle tug-, 
dissiplinêre en appèlsake waarby studente en gelegitimeerdes betrokke is, aangeteken word; 
3.2.3.2  die gee van advies en leiding aan ondersoekliggame in oorleg met die Algemene Sinode 
se Aktuarius en die betrokke sinode se aktuarius met die oog op eenvormige en gekoördineerde 
optrede ten opsigte van hantering van tug- en dissiplinêre ondersoeke, appèlsake en beslissings 
oor bedieningsbevoegdheid;  
3.2.3.3 opleiding en toerusting ten opsigte van  arbeidsregtelike en gemeenregtelike 
aangeleenthede in tug- en/of dissiplinêre optrede en bevoegdheidsaansoeke;   
3.2.3.4 die gee van advies aan ondersoekliggame in oorleg met die aktuariusse van die Algemene 
Sinode en die sinodes.  
3.2.4 Standplaasverwisseling  
3.2.4.1  Die gee van advies en gee leiding oor beleid aan die sinodale predikantebegeleiers, aan 
sinodes, ringe, kerkrade en bedienaars van die Woord oor beleid tov standplaasverwisseling; en 
3.2.4.2 die verlening van hulp met passingsprosesse.  
3.2.5 Predikantebegeleiding  
3.2.5.1  Die gee van advies en gee leiding in oorleg met die sinodale predikantebegeleiers oor 
beleid ten opsigte van die A-Z Beleid, predikanteversorging en die mentorprogram.  
3.2.6 Opleiding en VBO 3.2.6.1  Die lewering van jaarliks insette by die Algemene Steunspan 
Teologiese Opleiding rakende behoeftes van opleiding aan studente;  
3.2.6.2  die lewering van jaarliks insette by die VBO-Forum en diensverskaffers rakende 
voortgesette bedieningsontwikkeling; en  
3.2.6.3 die administrasie van krediete vir voortgesette bedieningsontwikkeling.  
3.3 Sekretariaat  
3.3.1 Die gereelde instandhouding van die bevoegdheidsregister;  
3.3.2  die hantering van alle korrespondensie rakende die bevoegdheidsregister;  
3.3.3   die hantering van die skribaat van die  Steunspan.  
3.4 Begroting en befondsing  
3.4.1 Die begroting vir die kantoor en werksaamhede van die  Steunspan word deur die Algemene 
Steunspan Fondse en Bates en die Bedryfspan in samewerking met die Steunspan hanteer.  
3.4.2  Die werksaamhede van die Kantoor, Steunspan en sub-Steunspanne wat betrekking het 
op alle bevoegdheidsaangeleenthede, word befonds uit die registrasiefooi wat slegs hiervoor 
aangewend mag word. Die jaarlikse registrasiefooi word deur die Bedryfspan op aanbeveling van 
die Steunspan en die Algemene Steunspan Fondse en Bates vasgestel.  
3.4.3 Die Algemene Sinode begroot vir werksaamhede van die  Steunspan wat op die terrein van 
die Algemene Sinode tuishoort.  
 
4. VERGADERINGS  
4.1  Die Steunspan vergader minstens kwartaalliks waarvan  een vergadering per jaar uitgebrei 
word met een verteenwoordiger uit elke sinode op koste van die sinode.  
4.2  Die substeunspanne vergader soos nodig.  
 
5.  KANTOOR VIR DIE STEUNSPAN 
5.1  Die Steunspan:  
5.1.1  neem  ŉ bestuurder in diens wat die Kantoor bestuur en die werksaamhede koördineer; en 
5.1.2 skep ŉ ondersteunde infrastruktuur vir die werksaamhede.   
 
REGLEMENT VIR DIE BEROEP, BEVESTIGING, DEMISSIE EN EMERITAAT VAN ’N 
BEDIENAAR VAN DIE WOORD (NUWE REGLEMENT) (vgl Agenda A.14 (Aanvullend) bl 41 pt 
1.2.1; Notule Dag 4 pt 22)     
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REGLEMENT VIR DIE BEROEP, BEVESTIGING, DEMISSIE EN EMERITAAT VAN ’N 
BEDIENAAR VAN DIE WOORD 
1. ALGEMEEN  
1.1 ’n Bedienaar van die Woord word beroep vir diens aan die gemeente of benoem vir diens aan 
die kerkverband (vergelyk Artikel 8.1 en 8.2 van die Kerkorde).   
1.2 ’n Bedienaar van die Woord kan beroep, bevestig en uitgestuur word vir die gemeente se 
sending- /getuienisaksie of vir sending-/getuienisdiens saam met ander kerke of 
sendingorganisasies (vergelyk 2.5.1.2 en 2.8 van die Reglement vir die Sending/Getuienis van 
die NG Kerk).  
1.3 Gelegitimeerdes van die ander lidkerke van die NG Kerkfamilie kan in die NG Kerk beroep en 
bevestig word, op voorwaarde dat   
1.3.1 die beroepene aan die vereistes van die NG Kerk vir opleiding en legitimasie voldoen 
(vergelyk Funksionele Besluit 5), of  
1.3.2 die Algemene Taakspan op aanbeveling van die ring goedgekeur het dat die beroepene 
met beperkte opdrag bevestig kan word (vergelyk Funksionele Besluit : Beroeping met beperkte 
opdrag).   
1.4 Gelegitimeerdes van ander gereformeerde kerke met wie die NG Kerk in terme van ’n 
bilaterale ooreenkoms in volle verhoudinge staan, kan met inagneming van spesifieke vereistes 
wat die NG Kerk stel, in die NG Kerk beroep en bevestig word (vergelyk 4.3.1 en 4.7.1 van die 
Reglement vir die Verhouding tot Ander Kerke en Groepe).   
1.5 Die bepalings van hierdie reglement is van toepassing by die beroeping, bevestiging, demissie 
en emeritaat van bedienaars van die Woord in voltyds-onbepaalde, tentmaker- en vaste 
termynposte.  
 
2. BEROEPING VIR DIENS AAN GEMEENTE  
2.1 Die kerkraad van die gemeente beroep ’n bedienaar van die Woord vir diens aan die 
gemeente en kry daarvoor die goedkeuring (approbasie) van die lidmate van die gemeente en 
die ring.  2.2 Voordat die beroepsbrief afgestuur word, moet  
2.2.1 die goedkeuring (approbasie) van die gemeente deur afkondiging verkry word; en   
2.2.2 die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig dat daar aan al die kerklike 
vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is.  
2.2.3 Besware teen ’n beroep of beroepene word by die betrokke ring of ringskommissie ingedien, 
wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer (sien ook 8. hieronder).  
2.2.4 Indien nie aan die vereistes voldoen is nie, word die beroep deur die ring of sy 
gevolmagtigde kommissie ongeldig verklaar.  
 
3. BENOEMING VIR DIENS AAN KERKVERBAND  
3.1 Die ring, sinode of Algemene Sinode se gevolmagtigde benoem ’n bedienaar van die Woord 
vir diens aan die kerkverband en kry daarvoor die goedkeuring (approbasie) van die kerkverband.  
3.2 Voordat die benoemingsbrief afgestuur word, moet  
3.2.1 die goedkeuring van die kerkverband deur bekendmaking van die benoeming in die 
Kerkbode verkry word; en  
3.2.2 die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie of sy gevolmagtigde skriftelik bevestig dat 
daar aan al die kerklike vereistes vir die benoeming voldoen is.  
3.2.3 Besware teen ’n benoeming of benoemde word by die betrokke sinode of sinodale 
kommissie ingedien, wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer. 
 
4. PROSEDURE BY BEROEPING  
4.1 Die kerkraad bepaal die posvereistes en kan die pos in die Kerkbode bekend stel.  
4.2 Die kerkraad stel ’n groslys op een of meer van die volgende wyses saam:  
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4.2.1 lede van die kerkraad kan tydens die beroepsvergadering name op die groslys plaas; en/of 
4.2.2 die ringskommissie en/of die Algemene Bevoegdheidsraad kan deur die kerkraad versoek 
word om vooraf name op die groslys te plaas; en/of  
4.2.3 die lidmate van die gemeente kan versoek om by die skriba van die kerkraad name in te 
gee vir vooraf plasing op die groslys; en/of  
4.2.4 die naam van die beroepende gemeente en die datum van die beroepsvergadering kan 
onder amptelike berigte in die Kerkbode geplaas word en gelegitimeerdes kan sodoende versoek 
word om hulle name tesame met ’n curriculum vitae aan die skriba van die kerkraad te stuur vir 
vooraf plasing op die groslys.   
4.3 Die kerkraad van die beroepende gemeente kan aan gelegitimeerdes wie se name vooraf op 
die groslys geplaas is, ’n vraelys stuur waarin bedieningsgerigte vrae gestel word.  
4.4 Die kerkraad kan ’n curriculum vitae aanvra van enige persoon wie se naam vooraf op die 
groslys geplaas is.   
4.5 Vertroulikheid word gehandhaaf ten opsigte van die persoonlike inligting van diegene wie se 
name op die groslys geplaas is.  
4.6 Indien die kerkraad van ’n pre-advieskommissie gebruik maak, word die name met die 
beskikbare inligting aan die kommissie voorgelê.     
4.6.1 Die pre-advieskommissie bepaal aan die hand van die posvereistes wie die geskikte 
persone vir die pos is.  
4.6.2 Die pre-advieskommissie lê die name van minstens drie geskikte persone in alfabetiese 
volgorde aan die kerkraad voor, tesame met al die ander name op die groslys.   
4.6.3 Die pre-advieskommissie kan inligting oor persone wie se name op die groslys is, sonder 
beïnvloeding aan die kerkraad voorsien.  
4.7 Op versoek van die kerkraad en met opgaaf van rede(s), kan die ring of sy gevolmagtigde 
kommissie goedkeuring verleen dat minder as drie (3) name op die groslys geplaas word.   
4.8 Die beroeping vind op geslote stemwyse plaas en wel soos volg:  
4.8.1 Die aanwesige kerkraadslede moet ’n kworum wees.  
4.8.2 Elke lid van die vergadering moet stem.  
4.8.3 Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon (waaronder die 
verteenwoordiger van die ring en die lede van die pre-advieskommissie wat nie kerkraadslede 
is), kan aan die bespreking deelneem, maar mag nie stem nie.   
4.8.4 Die persoon op wie die meeste stemme verenig word, is verkies indien die getal stemme op 
die persoon uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige stemgeregtigdes uitmaak. 
4.8.5 Indien ’n persoon nie ’n volstrekte meerderheid van stemme kry nie, vind daar ’n verdere 
stemming plaas uit die name wat die hoogste getal stemme gekry het en saam ’n volstrekte 
meerderheid vorm.   
4.8.6 Indien daar ’n staking van stemme is wat nie deur verdere stemming opgelos kan word nie, 
geskied die beslissing deur die lot.  
4.9 In gevalle waar die benoeming deur die kerkverband geskied, sien die kerkvergadering toe 
dat aan die toepaslike vereistes van hierdie gedeelte van die reglement voldoen word. 
   
5. BEROEPSBRIEF   
5.1 Die kerkraad stel die beroepsbrief op.  
5.2 'n Verteenwoordiger van die ring, wat nie lidmaat van die betrokke gemeente is nie, adviseer 
die kerkraad in die opstel van die beroepsbrief.   
5.3 In die geval van benoeming deur die kerkverband, word die advies deur die betrokke sinodale 
regs- /kerkordekommissie gegee. 
5.4 Die beroepsbrief is die diensaanbod wat aan die hand van Artikel 9 van die Kerkorde die 
diensopdrag en in terme van Artikel 13 van die Kerkorde die diensvoordele van die beroepene 
omskryf.   
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5.5 In gevalle van benoeming deur die kerkverband, word die nodige aanpassings gemaak ten 
opsigte van die diensopdrag en diensvoordele.  
5.6 Onderhandeling rakende beskikbaarheid vir die pos en enige diensvoorwaardes, kan slegs 
plaasvind nadat die beroep uitgebring is.   
 
6. KENNISGEWING VAN BEROEP  
6.1 Die voorsitter van die kerkraadsvergadering gee dadelik aan die gelegitimeerde wat beroep 
is, kennis van die beroep wat uitgebring is.  
6.2 Die Kerkbode word onverwyld deur die skriba in kennis gestel van die uitbring van die beroep 
(later ook van die aanneming of bedanking daarvan).   
 
7. GOEDKEURING VAN BEROEP   
7.1 Waar ’n bedienaar van die Woord beroep word, word die naam van die beroepene op twee 
agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan die gemeente vir goedkeuring (approbasie) 
deur die gemeente bekendgemaak.  
7.2 So gou doenlik na die laaste bekendmaking van die beroep en nadat die tyd vir besware verby 
is, lê die voorsitter van die kerkraad die betrokke stukke aan die skriba van die ring of sy 
gevolmagtigde kommissie voor.   
7.3 Die ring of sy gevolmagtigde kommissie kontroleer of daar aan die volgende kerkordelike 
vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is:  
7.3.1 skriftelike bevestiging van die Algemene Bevoegdheidsraad dat die beroepene na ’n 
gemeente van die Kerk beroepbaar is;   
7.3.2 skriftelike bevestiging van die gemeente waarin die beroepene is, dat hy/sy lidmaat is;  
7.3.3 skriftelike bevestiging van die verteenwoordiger van die ring tydens die beroepsvergadering 
dat die korrekte kerkordelike prosedures gevolg is met die uitbring van die beroep;  
7.3.4 die voltooide beroepsbrief behoorlik onderteken is deur die gevolmagtigdes van die 
kerkraad;  
7.3.5 skriftelike bevestiging van die ring onder wie se opsig die beroepene staan, dat daar geen 
tug en/of dissiplinêre ondersoek teen die beroepene hangende is nie en/of dat die persoon 
beroepbaar is; en  
7.3.6 bevestiging deur die beroepende vergadering dat geen wettige beswaar teen die beroep 
uitgebring is nie.  
7.4 Waar ’n benoeming deur die kerkverband gemaak word (vergelyk Artikel 8.2 van die 
Kerkorde), verkry die vergadering wat die benoeming maak die goedkeuring van die kerkverband 
deur bekendmaking van die benoeming in die Kerkbode en word die stukke genoem in 7.3.1 tot 
7.3.6 aan die sinodale regs- /kerkordekommissie voorgelê vir goedkeuring.  
7.5 Indien nie aan die vereistes voldoen is nie, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde 
kommissie, of die benoeming deur die sinodale regs-/kerkordekommissie, ongeldig verklaar.  
7.6 Sodra die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde kommissie of die benoeming deur die 
sinodale regs- /kerkordekommissie goedgekeur is, word die beroepsbrief of benoemingsbrief aan 
die beroepene of benoemde gestuur vir oorweging van die beroep of benoeming.  
7.7 Die beroepene het na ontvangs van die beroepsbrief ’n maksimum van veertien (14) dae om 
die beroep te aanvaar of te bedank, tensy uitstel daartoe deur die kerkraad verleen word.  
 
8. BESWARE TEEN BEROEP  
8.1 Enige ongesensureerde belydende lidmaat van die beroepende gemeente, het die reg om tot 
24 uur na die tweede afkondiging van die beroep, skriftelike beswaar met opgawe van rede(s) by 
die kerkraad in te dien. 
 8.2 Besware mag slegs gegrond wees op bepaalde klagtes teen die leer of lewe van die 
beroepene, of op grond van klagtes insake onreëlmatigheid in verband met die uitbring van die 
beroep.  
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8.3 Besware teen die beroep ingebring, word soos volg hanteer:  
8.3.1 Die besware word by die skriba van die kerkraad ingedien, wat die voorsitter versoek om 
spoedeisend die kerkraad byeen te roep om die besware in behandeling te neem.  
8.3.2 Indien die besware handel oor onreëlmatighede gedurende die beroepingsproses, verwys 
die kerkraad dit na die ringskommissie vir beslissing.  
8.3.3 Indien die besware handel oor die leer of lewe van die beroepene, doen die kerkraad 
navraag daaroor by die ring onder wie se opsig die beroepene staan.  
8.3.4 Indien die besware ongegrond is, word voortgegaan met die beroep.  
8.3.5 Indien dit blyk dat die besware gegrond is, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde 
kommissie ongeldig verklaar.  
8.3.6 Indien die ring die beroep ongeldig verklaar, gee die kerkraad aan die beroepene daarvan 
kennis met opgaaf van rede(s) en kan ’n ander beroep uitgebring word.  
 
9. DIENSOOREENKOMS  
9.1 Na oorweging van die bepalings van die beroepsbrief en enige onderhandelinge daaromtrent, 
word die diensooreenkoms waarvolgens die bedienaar van die Woord in diens van die gemeente 
of die kerkverband gaan tree, finaal opgestel.  
9.2 Die diensooreenkoms bevat inhoudelik die volgende:   
9.2.1 Identifikasie van die partye.  
9.2.2 Aanhef.  
9.2.3 Diensomskrywing: Algemene diensverpligtinge (sien Artikel 9 van die Kerkorde) met 
gepaardgaande spesifieke verwagtinge.  
9.2.4 Vergoeding en byvoordele (sien Artikel 13 van die Kerkorde).  
9.2.5 Die wedersydse erkenning deur die partye dat hulle geskrewe ooreenkoms onderhewig is 
aan die bepalinge van die Kerkorde en die besluite van die Algemene Sinode en die betrokke 
sinode soos van tyd tot tyd gewysig.  
9.2.6 Aanvangsdatum:  
9.2.6.1 In die geval van bedienaars van die Woord in diens van gemeentes of in diens van die 
kerkverband, die datum van demissie uit die vorige gemeente of werkkring.  
9.2.6.2 In ander gevalle waar ’n beroep aanvaar is, is die aanvangsdatum die datum van 
bevestiging of ’n datum van indienstreding soos ooreengekom.  
9.2.7 ’n Verklaring deur die beroepene dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen 
hom/haar is nie en dat hy/sy aan die plegtige legitimasie-verklaring getrou sal bly.  
9.2.8 Die partye se handtekeninge met getuies en datum van ondertekening as aanvaarding dat 
’n diensooreenkoms tussen die partye tot stand kom.  
9.3 Die finale diensooreenkoms van ’n bedienaar van die Woord in diens van ’n gemeente word 
deur die ring of sy gevolmagtigde kommissie en in geval van ’n bedienaar van die Woord in diens 
van die kerkverband deur die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie goedgekeur. Hierna 
word die finale ooreenkoms deur beide partye onderteken en kan die bevestiging plaasvind met 
inagneming van die ander vereistes vir bevestiging.  
9.4 Hierdie diensooreenkoms kan van tyd tot tyd gewysig word met instemming van beide partye 
en skriftelike goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde kommissie in die geval van ’n 
bedienaar van die Woord in diens van ’n gemeente, of die betrokke sinodale regs-
/kerkordekommissie in die geval van ’n bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband.  
 
10. BEVESTIGING  
10.1 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord vir diens aan ’n gemeente geskied nadat: 
10.1.1 die beroepende kerkraad die volgende stukke by die ring of sy gevolmagtigde kommissie   
ingedien het: 10.1.1.1 ’n afskrif van die getekende dienskontrak;  
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10.1.1.2 ’n afskrif van die beroepene se akte van demissie uit die vorige werkkring óf ’n getuigskrif 
van eervolle ontslag in die geval van diens aan ’n instansie buite die kerkverband óf die akte van 
legitimasie in die geval van ’n proponent wat beroep is;  
10.1.1.3 ’n afskrif van die beroepene se attestaat van die vorige gemeente wat by die beroepende 
gemeente ingedien is; en  
10.1.1.4 ’n skriftelike bevestiging van die pensioenkantoor dat die beroepene se pensioen in orde 
is.  
10.1.2 die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig het dat aan die kerkordelike 
vereistes (sien 10.1.1) voldoen is.  
10.2 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord in diens aan die kerkverband geskied nadat: 
10.2.1 die kerkvergadering wat die benoeming gemaak het of sy gevolmagtigde kommissie die 
volgende stukke by die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie ingedien het:  
10.2.1.1 ’n afskrif van die getekende dienskontrak;  
10.2.1.2 ’n afskrif van die benoemde se akte van demissie uit die vorige werkkring óf ’n getuigskrif 
van eervolle ontslag in die geval van diens aan ’n instansie buite die kerkverband óf die akte van 
legitimasie in die geval van ’n proponent wat beroep is;  
10.2.1.3 ’n afskrif, indien van toepassing, van die benoemde se attestaat, uitgereik deur die vorige 
gemeente en ingedien by ’n (ander) gemeente van die NG Kerk; en  
10.2.1.4 ’n skriftelike bewys van die pensioenkantoor dat die benoemde se pensioen in orde is. 
10.2.2 die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie skriftelik bevestig het dat aan die 
kerkordelik vereistes (sien 10.2.1) voldoen is.  
10.3 Die skriba van die beroepende vergadering of die kerkvergadering wat die benoeming 
gemaak het, rig ’n uitnodiging aan al die bedienaars van die Woord in diens van die 
ringsgemeentes of in diens van die breër kerkverband om die bevestiging by te woon.  
10.4 Die bevestiging in ’n gemeente geskied deur ’n bedienaar van Woord in diens van die 
gemeente, of die konsulent of ’n ander bedienaar van die Woord met bevoegdheid in die NG Kerk 
deur die konsulent daartoe versoek.  
10.5 Die bevestiging in die kerkverband geskied deur ’n bedienaar van die Woord met 
bevoegdheid in die NG Kerk deur die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde daartoe 
aangewys.  
10.6 Die bevestiging van ’n proponent geskied met oplegging van hande waarmee die 
bevoegdheid van ’n bedienaar van die Woord verkry word.  
10.7 Die bevestiging vind so spoedig moontlik plaas nadat aan die kerkordelike vereistes voldoen 
is.  
10.9 Die kerkraad of ander kerkvergadering stel die betrokke ring, die sinodale kantoor, die 
Algemene Bevoegdheidsraad en die Kerkbode onverwyld in kennis van die bevestiging, met 
vermelding van:   
10.9.1 die basiese biografiese besonderhede van die persoon wat bevestig is;   
10.9.2 die vorige gemeente/werkkring;  
10.9.3 die datum waarop die bevestiging plaasgevind het;  
10.9.4 die gemeente waarin die persoon bevestig is;   
10.9.5 die naam van die persoon wat die bevestiging waargeneem het;  
10.9.6 die moontlike verandering in bevoegdheid wat plaasgevind het.  
10.10 In die geval van ’n proponent of ’n bevoegde bedienaar uit ’n ander gereformeerde kerk 
wat bevestig is, word:  
10.10.1 die betrokke sinodale kantoor versoek om aansoek te doen om die aanstelling as 
huweliksbevestiger; en  
10.10.2 die aktuarius van die sinode versoek om ’n akte van bevestiging uit te reik. 
  
 
 



AS Besluiteregister 2013: Bylaag 6 

84 
 

11. DEMISSIE  
11.1 ’n Bedienaar van die Woord wat ’n beroep na ’n ander gemeente aangeneem het of ’n 
benoeming vir diens aan die kerkverband aanvaar het, stel die kerkraad of ander kerkvergadering 
skriftelik daarvan in kennis.  
11.2 Die betrokke kerkvergadering in wie se diens die bedienaar van die Woord gestaan het, 
maak die bedienaar van die Woord op vererende wyse los van die gemeente of ander werkkring 
deur die uitreiking van die akte van demissie.  
11.3 Die akte van demissie word onderteken deur die voorsitter en skriba van die betrokke 
kerkvergadering.  
11.4 Die verlening van demissie geskied tydens ’n vergadering of erediens deur die voorsitter of 
ander lid van die betrokke kerkvergadering.  
11.5 Demissie word verleen nadat:  
11.5.1 die beroeps- of benoemingsbrief én die getekende nuwe diensooreenkoms aan die ring of 
sy gevolmagtigde/betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie voorgelê is; en  
11.5.2 die ring of sy gevolmagtigde/betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie skriftelike 
bevestiging ontvang het dat alle uitstaande verpligtinge teenoor die bedienaar van die Woord met 
betrekking tot vergoeding, verlof en ander diensvoordele nagekom is.  
11.6 Die akte van demissie uitgereik deur ’n kerkraad, dien ook as attestaat vir oorplasing van 
lidmaatskap na die volgende gemeente.  
11.7 ’n Bedienaar van die Woord wat uit diens van die gemeente of die kerkverband bedank, of 
weens tug- en/of dissiplinêre handeling uit diens van die gemeente of uit diens van die 
kerkverband ontslaan is (sien Artikel 64.5.4 van die Kerkorde), ontvang by diensbeëindiging ’n 
dienssertifikaat.  
 
12. EMERITAAT  
12.1 Bedienaars van die Woord in diens van gemeentes of die kerkverband, moet by bereiking 
van ouderdom vyf-en-sestig (65) emeriteer.  
12.2 Geen bedienaar van die Woord kan na emeritering in ’n voltyds-onbepaalde pos in diens 
wees nie (sien Reglement vir Vaste Termynpos vir diens as emeritus tussen ouderdom 65 en 70). 
12.3 Die ring, onder wie se opsig ’n bedienaar van die Woord by emeritering staan, reik aan die 
bedienaar van die Woord by emeritering die akte van emeritaat uit.  
12.4 Die akte van emeritaat word onderteken deur die voorsitter en skriba van die ring.  
12.5 Die skriba van die ring stel die betrokke sinodale kantoor, die pensioenkantoor, die 
Algemene Bevoegdheidsraad én die Kerkbode van die emeritering in kennis.  
12.6 Die akte van emeritaat kan tydens ’n vergadering of erediens namens die ring oorhandig 
word.    
   
REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD: IMPLEMENTERING 
VAN DIE (vgl Agenda A.14 (Aanvullend bl 50 pt 2.5.3; Notule Dag 4 pt 27)  
Die Algemene Sinode versoek kerkrade om vóór die einde van Februarie 2015 tot ’n ooreenkoms 
met bedienaars van die Woord in gemeentelike diens te kom met die oog op die toepassing van 
die nuwe Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord vanaf 1 Maart 2015 op alle 
bedienaars van die Woord in dieselfde gemeente.  
 
REGLEMENT VIR VOLTYDS-ONBEPAALDE POSTE (NUWE REGLEMENT) (vgl Agenda A.14 
(Aanvullend) bl 45 pt 1.2.2; Notule Dag 4 pt 27) 
  
 REGLEMENT VIR VOLTYDS-ONBEPAALDE POSTE   
1. AARD  
1.1 ’n Voltyds-onbepaalde pos vir ’n bedienaar van die Woord is ’n voltydse pos met ’n 
onbepaalde termyn.   
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1.2 ’n Bedienaar van die Woord in ’n voltyds-onbepaalde pos:  
1.2.1 verrig die ampspligte van Artikel 9 van die Kerkorde in ’n gemeente soos in die 
diensooreenkoms vervat;  
1.2.2 verrig die pligte in die kerkverband soos in die diensooreenkoms vervat;  
1.2.3 ontvang sy/haar volle lewensonderhoud van die gemeente of die kerkverband;  
1.2.4 mag nie buite die kerkverband deeltydse diens aan ’n ander werkgewer lewer nie. 
 
2. SKEP VAN POS 
2.1 Vanaf die stigting tot die ontbinding van ’n gemeente beskik die gemeente oor ’n pos vir 
bedienaar van die Woord wat òf voltyds òf deeltyds vir ’n onbepaalde of bepaalde termyn gevul 
word.    
2.2 Die vulling van die pos vir bedienaar van die Woord in die gemeente kan met die goedkeuring 
van die ring vir ’n tyd opgeskort word, terwyl die kerkraad met die hulp van die ring na ander 
wyses kyk waarop die gemeente bedien kan word (kombinering, eenwording of samesmelting). 
2.3 Die beroeping van ’n bedienaar van die Woord vir die vulling van ’n voltyds-onbepaalde pos 
in die gemeente, kan alleen geskied nadat die kerkraad die ring of sy gevolmagtigde oortuig het 
van die finansiële volhoubaarheid van die pos en die ring of sy gevolmagtigde daartoe 
goedkeuring verleen het.   
2.4 Die ring of sy gevolmagtigde se goedkeuring word ook verlang by die vulling van ’n 
voltydsonbepaalde pos by meerdere bediening in die gemeente.  
2.5 Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms. 
2.6 Vergoeding en ander diensvoordele vir ’n voltyds-onbepaalde pos is in ooreenstemming met 
die sinodale riglyne vir die vergoedingspakket vir bedienaars van die Woord, tensy anders 
ooreengekom.   
2.7 ’n Voltyds-onbepaalde pos is pensioendraend met die volgende vereistes:  
2.7.1 ’n bedienaar van die Woord in ’n voltyds-onbepaalde pos se pensioenbydraevlak word 
bereken volgens die ooreengekome bydraekategorie;  
2.7.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die Pensioenfonds aan die hand van die 
reëls van die Pensioenfonds;  
2.7.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die 
werknemer; en  
2.7.4 die minimum bydraekategorie is 100%.  
2.8 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die beroepsbrief goedgekeur het, kan die 
kerkraad oorgaan tot beroeping.  
2.9 By die skep van ’n voltyds-onbepaalde pos in die kerkverband, sien die betrokke 
kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereistes van hierdie reglement voldoen word.  
 
3. BEROEPING EN BEVESTIGING  
3.1 By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 
(voorgestelde wysiging van Artikel 7 en 8) van die Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, 
Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir ’n Bedienaar van die Woord (voorgestelde nuwe 
Reglement).  
3.2 ’n Bedienaar van die Woord wie se pos van ’n tentmakerpos of ’n vaste termynpos na ’n 
voltyds- onbepaalde pos verander word, se diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, 
goedgekeur en onderteken, sonder om weer beroep en bevestig te word. 
  
4. AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE  
’n Bedienaar van die Woord in ’n voltyds-onbepaalde pos word na meerdere vergaderinge 
afgevaardig.  
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5. DIENSBEËINDIGING  
5.1 ’n Bedienaar van die Woord in ’n voltyds-onbepaalde pos tree by aanvaarding van ’n beroep 
of by bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband.  
5.2 By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene 
Bevoegdheidsraad daarvan in kennis.  
  
REGLEMENT 12: REGLEMENT VIR TENTMAKERPOSTE (vgl Agenda A.14 (Aanvullend) bl 46 
pt 1.2.3; Notule Dag 4 pt 27)  
 
REGLEMENT VIR TENTMAKERPOSTE  
2.3.1 Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 7 van die Kerkorde, die 
Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Bedienaars van die Woord, ander  
toepaslike bepalinge in reglemente en verbandhoudende besluite.  
2.3.4 ’n Tentmakerpos is pensioendraend onderworpe aan die volgende vereistes:  
2.3.4.1 ’n bedienaar van die Woord in ’n tentmakerpos se pensioenbydraevlak word bereken 
volgens die ooreengekome bydraekategorie;  
2.3.4.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die Pensioenfonds aan die hand van die 
reëls van die Pensioenfonds;  
2.3.4.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die 
werknemer;  
2.3.4.4 wanneer die bedienaar van die Woord as tentmaker beroep is en reeds by ’n ander wetlik 
goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit), is die 
minimum bydraekategorie 25%. 
  
BEROEPING EN BEVESTIGING  
3.1 By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van 
die Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir ’n 
Bedienaar van die Woord.  
  
REGLEMENT 13:  REGLEMENT VIR VASTETERMYNPOSTE (vgl Agenda A.14 bl 258 pt 
8.2.2.6, Agenda A.14 (Aanvullend) bl 46 pt 1.2.4, T.14.2 bl 7 pt 6.1.1, T.14.4 bl 12 pt 15.1; Notule 
Dag 3 pt 17, Dag 4 pt 27, Dag 5 pt 19)   
Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings van die Reglement vir Vastetermynposte 
goed:  
2.3.1  Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 7 van die Kerkorde, die 
Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Bedienaars van die Woord, ander 
toepaslike bepalinge in reglemente en  verbandhoudende besluite.  
2.3.4  ŉ Vastetermynpos is:  
2.3.4.1  nie pensioendraend nie onderworpe aan die volgende voorwaardes:  
2.3.4.1.1  indien die termynperiode minder of gelyk aan twaalf maande is  
2.3.4.1.2  wanneer die bedienaar van die Woord in ŉ termynpos beroep word en reeds by ŉ ander 
wetlik goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit). 
2.3.4.1.3  wanneer ŉ emeritus by aanvaarding van ŉ vaste termynpos reeds pensioen ontvang. 
2.3.4.2  pensioendraend onderworpe aan die volgende voorwaardes:  
2.3.4.2.1  wanneer die termyn hernu word en die totale kontrakperiode twaalf maande oorskry, is 
die pos pensioendraend en moet pensioen ook terugwerkend betaal word vir die vorige 
kontrakperiode wat nie pensioendraend was nie;  
2.3.4.2.2  ’n bedienaar van die Woord in ’n termynpos, se pensioenbydraevlak word bereken 
volgens die ooreengekome bydraekategorie;  
2.3.4.2.3  die werkgewer bepaal die werkgewerbydraes tot die Pensioenfonds aan die hand van 
die reëls van die Pensioenfonds.   
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2.3.4.2.4  die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die 
werknemer;  
2.3.4.2.5  bedienaars van die Woord wat in ŉ vaste termynpos beroep is, mag ook by die 
pensioenfonds inskakel. 
 
3. BEROEPING EN BEVESTIGING 
 By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die 
Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Bedienaar van 
die Woord. 
  
4. EMERITI  
4.1’n Emeritus kan tot op ouderdom 70 jaar, met goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde, 
in ’n vaste termynpos beroep word waarna die emeritus finaal uit kerklike diens tree. ’n Emeritus 
kan nie ná ouderdom 70 in ’n vaste termynpos aangestel word nie.  
4.2 By bereiking van die normale aftree-ouderdom (65 jaar), moet geëmeriteer word sonder dat 
pensioen noodwendig geneem word.   
4.3 ’n Emeritus kan weer diens in dieselfde gemeente aanvaar, slegs indien  
4.3.1 ’n vaste termynpos volgens die voorgeskrewe prosedure geskep is (vergelyk 2.1 tot 2.5 
hierbo);   
4.3.2 alle verpligtinge by emeritaat nagekom is;   
4.3.3 die persoon se mediese geskiktheid bepaal is;  
4.3.4 ’n nuwe diensooreenkoms aangegaan word;   
4.3.5 beroeping en bevestiging in die pos plaasgevind het;  
4.3.6 bydraes tot die pensioenfonds voortgesit word indien pensioen nie by emeritaat opgeneem 
is nie; en  
4.3.7 die ander vereistes van hierdie reglement nagekom word.  
4.4 ’n Emeritus wat by aanvaarding van ’n vastetermynpos reeds pensioen ontvang, is vrygestel 
van pensioenbydraes.   
 
REGLEMENT 14: REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD (vgl 
Agenda A.14 bl 259 pt 8.2.2.7; Notule Dag 3 pt 17)   
Verlof vir bedieningsontwikkeling val ’n bedienaar van die Woord pro rata vanaf datum van 
diensaanvaarding  indienstreding toe.  
 
REGLEMENT 15: REGLEMENT VIR DIE BESTUUR VAN DIENSVERHOUDINGE BY 
WANGEDRAG, ONGESKIKTHEID EN ONVERMOË (vgl Agenda A.14 bl 259 pt 8.2.2.8; Notule 
Dag 3 pt 17)    
1. Wysig voetnota 7 om soos volg te lui: Wangedrag deur ’n bedienaar van die Woord as 
werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband kan ook ŉ tugwaardige sonde wees. Die term 
tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n bedienaar van die Woord as lidmaat en 
ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep 
en getug kan word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n 
bedienaar van die Woord as werknemer in verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde 
geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre ondersoek kan dus plaasvind, maar 
wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én dissiplinêre ondersoek 
verwys.  
2. Wysig Pt 2.1.4 soos volg:  
2.1.4 Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord ook ’n ondersoek na ’n 
tugwaardige sonde insluit, wys die betrokke ring én  in oorleg met die ander kerkvergadering 
saam ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en 
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tugmaatreëls, terwyl die ander kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls 
bekragtig. 
 
REGLEMENT 15: REGLEMENT VIR DIE BESTUUR VAN DIENSVERHOUDINGE BY 
WANGEDRAG, ONGESKIKTHEID EN ONVERMOË (vgl Agenda T.14.4 bl 8 pt 13.1; Notule Dag 
5 pt 19)  
1 Die Algemene Sinode wysig die reglement.  
2 Die Algemene Sinode versoek die ATR om die numerering by die verdere bepalinge aan te pas.  
3 Die Algemene Sinode besluit om en skrap dienooreenkomstig die woorde tussen hakkies, 
naamlik “insluitend finansiële onvermoë” by Artikel 12.7.3 te skrap.  
2.4 Die gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes   Indien ’n kerkraad of die 
betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes nie meer ’n bedienaar van die Woord 
kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering aan die 
hand van die volgende prosedure met verslag aan en goedkeuring deur die ring: 
2.4.1 Die kerkraad versoek sy fondsekommissie, om in oorleg met sy kommissie vir 
diensverhouding en in samewerking met die ring se kommissie vir fondse, die saak formeel te 
ondersoek.  
2.4.2 Die kommissie bepaal die omvang van die finansiële probleem en wend daadwerklike 
pogings aan om oplossings te soek. 
1 Voorbeelde is: voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, 
tentmakerbediening, aanstelling in ’n ander pos, standplaaswisseling en kombinasie.    
2.4.3 Indien diensbeëindiging die enigste oplossing blyk te wees, pleeg die kommissie oorleg met 
die bedienaar(s) van die Woord wat waarskynlik deur die beoogde diensbeëindiging geraak sal 
word.  
2.4.4 Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor:  
2.4.4.1 geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone te 
beperk, die tydsberekening daarvan te verander en die nadelige gevolge daarvan te versag; 
2.4.4.2 die metode van selektering van die bedienaar(s) van die Woord wie se dienste beëindig 
gaan word; en  
2.4.4.3 voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket).  
2.4.5 Die kommissie voorsien skriftelik aan die bedienaar(s) van die Woord met wie oorleg 
gepleeg word: 2.4.5.1 die redes vir die beoogde diensbeëindiging; 
 2.4.5.2 alternatiewe wat oorweeg is voordat diensbeëindiging voorgestel is en die redes waarom 
elk van die alternatiewe verwerp is;  
2.4.5.3 die aantal bedienaars van die Woord wat waarskynlik geraak gaan word;  
2.4.5.4 die voorgestelde metode van selektering van welke bedienaar(s) van die Woord se diens 
beëindig moet word;  
2.4.5.5 die datum waarop die diensbeëindiging waarskynlik van krag sal word;  
2.4.5.6 die voorgestelde voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket);  
2.4.5.7 enige bystand wat die kerkraad beoog om aan te bied; en  
2.4.5.8 die moontlikheid van ’n toekomstige beroep.  
2.4.6 Die betrokke bedienaar(s) van die Woord word geleentheid gebied om vertoë te rig oor 
enige aangeleentheid waaroor oorleg gepleeg word, en die kommissie oorweeg die vertoë en 
reageer daarop. Indien die kommissie nie daarmee eens is nie, verstrek die kommissie redes 
daarvoor.  
2.4.7 Die kommissie selekteer die bedienaar(s) van die Woord wie se diens beëindig gaan word 
volgens maatstawwe waaroor die oorlegplegende partye ooreengekom het of wat, indien daar 
nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief is.  
2.4.8 By bereiking van ’n ooreenkoms en na ondertekening daarvan deur die oorlegplegende 
partye, beëindig die kerkraad die diens van die bedienaar(s) van die Woord. Indien daar nie 
eenstemmigheid is nie, besluit die werkgewer op billike en objektiewe wyse in die lig van die 
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voorgeskrewe voorsiening. Diensbeëindiging weens bedryfsvereistes geskied met behoud van 
die bevoegdheid van bedienaar van die Woord en die uitreiking van ’n akte van demissie.  
2.4.9 In gevalle waar die bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband is, versoek die 
kerkvergadering sy kommissie vir fondse, om in samewerking met die sinodale 
regs/kerkordekommissie en in oorleg met sy kommissie wat die diensverhouding tussen 
bedienaar van die Woord en die kerkvergadering hanteer, die saak te ondersoek. Dieselfde 
vereistes, uiteengesit in 2.4.2 tot 2.4.8 hierbo, en indien nodig aangepas, word nagekom.  
2.5 ’n Bedienaar van die Woord se diensverhouding kan ook weens tegnologiese (bv. gebrekkige 
rekenaarvaardigheid), strukturele (bv. oortollige poste by kombinering, eenwording of 
samesmelting van gemeentes) of soortgelyke behoeftes (bv. nood en oorlewing, werknemer se 
onaanpasbaarheid) van die gemeente/kerkverband beëindig word.   
2.5.1 Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n Bedienaar van die Woord nie meer 
aan die bedieningsvereiste van die gemeente voldoen nie, word die saak op die agenda van die 
kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan en 
goedkeuring deur die ring:  
2.5.2 Die kerkraad versoek sy diensverhoudingskommissie, om in oorleg met sy 
fondsekommissie en in samewerking met die ring se kommissie vir fondse, die saak formeel te 
ondersoek.  
2.5.3 Die kommissie bepaal die omvang van die bedryfsvereistes waaraan hy nie voldoen nie en 
wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.4.3 
tot 2.4.9 hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg.  
 
REGLEMENT 16: REGLEMENT VIR  TUG EN DISSIPLINE (vgl Agenda A.14 bl 260 pt 8.2.2.9; 
Notule Dag 3 pt 17)    
1.4 Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam gebruik maak in ‘n amptelike 
tugondersoek, wys hy ’n ondersoekliggaam van ten minste vyf lidmate aan waarvan ten minste 
drie lede van die ringsvergadering moet wees. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring 
kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die ondersoekliggaam.  
1.5 Indien ’n dissiplinêre en tugondersoek gedoen moet word, wys die ring in oorleg met die ander 
kerkvergadering ’n ondersoekliggaam aan wat uit ten minste vyf lede bestaan. Ander kundige 
lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die 
ondersoekliggaam.    
  
REGLEMENT 17: REGLEMENT VIR APPÈL OF BESWAAR (vgl Agenda A.14 bl 260 pt 
8.2.2.10; Notule Dag 3 pt 17)    
6.2 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat ’n appèlstuk of beswaarskrif wil indien, moet binne 21 
dae nadat die vergadering se goedgekeurde notule beskikbaar gestel is, of nadat die bevindinge 
van ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek bekend gemaak is, by die meerdere vergadering daarvan 
kennis gee.  
 
REGLEMENT 20: REGLEMENT VIR DIE VERHOUDING TOT ANDER KERKE EN GROEPE 
(vgl Agenda A.14 bl 261 pt 8.2.2.11 Art 3; Notule Dag 3 pt 17)   
1 Assosiasie  
1.1 Nadat ’n formele aansoek ontvang is en beoordeel is, kan die Algemene Sinode met ’n 
tweederdemeerderheidstem goedkeuring verleen dat ander kerke of kerkgemeenskappe 
(ingesluit gemeentes van ander kerke) in assosiasie met die NG Kerk tree.  
1.2 Die graad en wyse van assosiasie word in elke geval bepaal deur die graad van 
ooreenstemming ten opsigte van belydenis, kerkorde, erediens en die Christelike lewenswandel, 
diens en getuienis van die betrokke kerk of kerkgemeenskap.  
1.3 ’n Ander kerk of kerkgemeenskap se assosiasieverbintenis met die NG Kerk word in ’n 
assosiasie-ooreenkoms vervat. In hierdie ooreenkoms word wedersydse voorregte en 
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verpligtinge uitgespel, waaronder die wyse waarop daar oor-en-weer in die kerkvergaderinge 
sitting geneem word (waarnemend, adviserend of stemhebbend) en aan die vergaderinge 
deelgeneem word. Ander reëlings kan insluit: wedersydse erkenning van opleiding en legitimasie, 
oor-en-weer aanvaarding van lidmaatskap, kanselruiling met die bevoegdheid om sakramente te 
bedien, gesamentlike werksaamhede, finansiële verpligtinge, die wyse waarop die assosiasie kan 
oorgaan tot inlywing by die NG Kerk, die wyse waarop die assosiasie beëindig kan word, ens.  
 
REGLEMENT 21: REGLEMENT VIR DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING 
EN SAMESMELTING VAN GEMEENTES (vgl Agenda A.14 bl 261 pt 8.2.2.12; Notule Dag 3 pt 
17) (Pt 6 – 6.5 word hier geskrap en opgeneem in ’n nuwe reglement vir die wysiging van die 
belydenis)  
 
 REGLEMENT 22: REGLEMENT VIR  DIE WYSIGING VAN DIE BELYDENIS (vgl Agenda A.14 
bl 262 pt 8.2.2.13; Notule Dag 3 pt 17)   
1. Die kerkraad lê sy aanbeveling oor die voorstel van die Algemene Sinode oor die wysiging/ van 
die belydenis 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.  
2. Die kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 1 hierbo genoem, op een 
van die volgende twee wyses te verkry:  
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, teenwoordig.  Die voorsitter 
en skriba van die kerkraad tree op as voorsitter en skriba van hierdie vergadering.  
2.1.1 Lidmate wat ’n 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.  
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 veertien dae moet na ontvangs toegelaat word 
vir die inhandiging van die stembrief.   
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.  
3. Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die getal 
uitgebragte stemme.  
4. Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom.  
 
REGLEMENT VIR DIE WYSIGING VAN DIE BELYDENIS (REGLEMENT 22): ELEKTRONIESE 
STEMPROSES (vgl Agenda A.14 Regte bl 262 pt 8.2.2.13; Notule Dag 5 pt 19)  
Die sinode gee opdrag aan die ATR om die moontlikheid van 'n elektroniese stemproses te 
ondersoek om groot gemeentes se stemproses te vergemaklik en die reglement 
dienooreenkomstig te wysig. Die ATR gee terugvoering aan die ASM.  
 
REGLEMENT VIR DIE WYSIGING VAN DIE BELYDENIS (vgl Agenda A.14 (Aanvullend bl 52 
pt 2.8.3; Notule Dag 4 pt 27)  
Die Algemene Sinode verwys Bepaling 3 van die Reglement vir die Wysiging van die Belydenis 
na die ATR om te besin oor die billikheidsbeginsel van dié punt.   
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN ARGIEF (vgl Agenda T.14.2 bl 4 pt 2.1.1, A.2 
bl 28 pt 2.4; Notule Dag 3 pt 15)  
Die Algemene Sinode keur Aanbeveling 2.4 (bl 28) goed: Die Algemene Sinode besluit om die 
ATA se gewysigde Reglement (Bylaag 1) in sy geheel goed te keur. 
 
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN ARGIEF  
1. NAAM Algemene Steunspan Argief (ASA).  
2. SAMESTELLING 2.1 Die termyn duur van sinodesitting tot sinodesitting.  
2.2 Die Steunspan word saamgestel uit:  
2.2.1 die argivaris of persoon belas met die argief uit elk van die kerkargiewe te Stellenbosch, 
Bloemfontein, Pietermaritzburg, Pretoria (Oostelike Sinode) en Windhoek, met die voorsitter of 
ander verteenwoordiger van elk van die betrokke argiefkommissies as sekundus;  
2.2.2 een verteenwoordiger van die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van 
Transvaal, met sekundus; en  
2.2.3 een kundige op die terrein van argiefwese, met sekundus.  
2.3 Vakatures in die Steunspan word deur die Moderamen, op aanbeveling van die Steunspan, 
aangevul.  
 
3. OPDRAG Die Steunspan se opdrag is die  
3.1 formulering van ’n algemene argiefbeleid vir die Kerk;  
3.2 advisering van die onderskeie sinodes se argiefkommissies oor die opstel van 
argiefreglemente en handleidings;  
3.3 koördinering van werksaamhede van die argiewe van die onderskeie sinodes;  
3.4 advisering van die onderskeie sinodes se argiefkommissies oor die toepassing van relevante 
wetgewing;  
3.5 kontrolering of die onderskeie argiefbewaarplekke voldoen aan die standaardvereistes vir 
doelmatige en veilige bewaring van argivalia;  
3.6 bewaring en ontsluiting van die Algemene Sinode se eie argivalia by die aangewese 
bewaarplek(ke);  
3.7 opstelling van die In Memoriam-verslae oor amptenare/ampsdraers in diens van die 
Algemene Sinode;  
3.8 bekendstelling van die geskiedenis van die Kerk as geheel; en  
3.9 verslagdoening aan die Moderamen en die Algemene Sinode.  
 
4. VERGADERINGS  
4.1 Die Steunspan vergader minstens een maal per jaar op rotasiebasis.  
4.2 Die Steunspan kies by die eerste vergadering van sy termyn ’n voorsitter, ondervoorsitter en 
skriba. ‘n Lid kan nie vir meer as twee termyne in dieselfde posisie verkies word nie.  
4.3 Die Steunspan beskik nie oor ’n dagbestuur nie.  
  
REGLEMENTE VIR DIE HANTERING VAN ARGIEF- EN MUSEUMMATERIAAL EN 
REGISTERS (vgl Agenda T.14.2 bl 4 pt 2.3.1.1, A.3 bl 29 pt 4.3; Notule Dag 3 pt 15)    
Die Algemene Sinode verwys die voorgestelde reglemente vir die hantering van argief- en 
museummateriaal en registers na die onderskeie sinodes vir oorweging en opname in die sinode 
se eie kerkordeboek.   
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REGLEMENT  VAN DIE MODERAMEN (vgl Agenda A.12 bl 125 pt 3.4, A.12.2 (Aanvullend) bl 
28, T.14.3 bl 5 pt 4.1.2; Notule Dag 4 pt 28)   
Die Algemene Sinode keur die gewysigde Reglement vir die Moderamen goed met die nota dat 
die finansiële implikasies van die uitgebreide vergadering (pt 4.2) met sinodes onderhandel moet 
word:  
 
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE SINODALE MODERAMEN  
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 Algemene Sinode verkies is;  
2.1.2  vier addisionele lede met sekundi deur die Algemene Sinode verkies; en  
2.1.3  een lid met sekundus uit elke sinode deur die sinode of sy gevolmagtigde genomineer en 
deur die Algemene Sinode verkies.  
2.1.4  Die algemene sekretaris dien met adviserende stem in die Moderamen.  
2.2  Die Moderamen se samestelling sluit in:  
2.2.1  ten minste drie vroue waarvan  
2.2.1.1  een ’n gelegitimeerde moet wees; en  
2.2.1.2  twee nie-gelegitimeerdes moet wees.  
2.3 Die Moderamen word verkies vir die termyn tot by die volgende gewone Algemene Sinode. 
2.4  Moderatuurslede kan slegs twee volle termyne in dieselfde hoedanigheid dien.  
2.5  Wanneer 'n vakature ten opsigte van 2.1.1 en 2.1.2 ontstaan, word die vakature by wyse van 
’n verkiesing deur die Moderamen uit die afgevaardigdes na die vorige Algemene Sinode gevul, 
met inagneming van die vereistes onder 2.2 gestel.  
2.6  Wanneer ’n vakature ten opsigte van 2.1.3 ontstaan, nomineer die betrokke sinode ’n ander 
lid en/of sekundus om by die eersvolgende vergadering van die Moderamen verkies te word. 
2.7  ’n Sinode kan voor die volgende Algemene Sinode ’n lid en/of sekundus onder 2.1.3 verkies, 
vervang deur ’n ander lid en/of sekundus te nomineer wat deur die Moderamen verkies word.   
2.8  Die kantoor van die Algemene Sinode behartig die sekretariaat van die Moderamen.  
2.9  Die moderator van die vorige Algemene Sinode tree op as voorsitter van die Moderamen met 
die assessor as ondervoorsitter. Die aktuarius van die Algemene Sinode dien as aktuarius van 
die Moderamen.   
3.OPDRAG   
3.1  Die Moderamen neem aanspreeklikheid vir leierskap en geestelike onderskeiding tussen 
sinodesittings met betrekking tot die sake wat met die taak van die Algemene Sinode (Artikel 43) 
ooreenkom en die opdragte wat die Algemene Sinode dienooreenkomstig aan die Moderamen 
gee.   
3.2  Die Moderamen  
3.2.1  bestuur die strategiese prioritisering van die Algemene Sinode;  
3.2.2  wys projekspanne aan indien dit nie tydens die Algemene Sinode in sitting geskied het nie;  
3.2.3  koördineer en integreer tussen sinodesittings die werksaamhede van die Algemene Sinode 
op strategiese gebied aan die hand van Artikel 43;   
3.2.4  hanteer tussentydse sake met verslag aan die Algemene Sinode;  
3.2.5  tree op as die ledevergadering van die Algemene Sinode se mediamaatskappye;  
3.2.6 belyn die werksaamhede van die kerklike maatskappye en ander regsentiteite met die 
strategie en prioriteite van die Algemene Sinode;  
3.2.7 adviseer die direksies van die mediamaatskappye rakende die aanstelling van die 
uitvoerende hoof en die aanstelling van die redakteur van die Kerkbode;   
3.2.8  werk ten nouste saam met die leierskapstrukture in die sinodes rondom kommunikasie en 
uitvoering van besluite; 3.2.9  keur, wanneer die Algemene Sinode spesiale volmag daartoe gee, 
reglemente en reglementwysigings vir die werksaamhede van die Algemene Sinode goed;  
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3.2.10 wys, soos vakatures mag ontstaan, lede van die Ouditkomitee aan, wanneer die Algemene 
Sinode nie in sitting is om dit te doen nie;  
3.2.11 keur die begroting vir die werksaamhede van die Algemene Sinode goed op aanbeveling 
van die Bedryfspan, wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie; en  
3.2.12 keur die jaarlikse geouditeerde finansiële state en die bestuursbrief goed, wanneer die 
Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie. 
  
4.  KONSTITUERING EN VERGADERINGS  
4.1  Die Moderamen konstitueer by die verdaging van die Algemene Sinode.  
4.2  Die Moderamen vergader minstens twee maal per jaar. Indien nodig, kan ook van die 
elektroniese vergaderingswyse gebruik gemaak word. Een van hierdie vergaderings is ’n 
uitgebreide vergadering met  ’n maksimum van vyf bykomende lede uit elke sinode en op koste 
van die sinode.  
  
5.  MODERATUUR  
5.1  Die Moderamen brei die verkose Moderatuur uit met ten minste twee lede waarvan ten minste 
een ’n vrou en een ’n nie-gelegitimeerde moet wees.  
5.2  Die Moderatuur tree as interimliggaam op tussen vergaderings van die Moderamen met die 
oog op tussentydse werk met verslag aan die Moderamen.  
   
REGLEMENT VAN DIE BEDRYFSPAN (vgl Agenda A.12.2 (Aanvullend) bl 29, T.14.3 bl 6 pt 
6.1.2; Notule Dag 4 pt 28)   
1 Die Algemene Sinode keur die gewysigde Reglement vir die Bedryfspan (voorheen 
Bestuurspan) goed:   
 
REGLEMENT VIR DIE BEDRYFSPAN  
1.  NAAM Bedryfspan van die Algemene Sinode (ASB).  
2.  SAMESTELLING 2.1  Die Bedryfspan word deur die Algemene Sinode saamgestel uit   
2.1.1 twee senior personeellede van die kantoor van die Algemene Sinode;  
2.1.2 twee lede van die Algemene Steunspan Fondse en Bates;  
2.1.3 twee lede van die Algemene Steunspan Regte;  
2.1.4 twee lede van die Steundiens Menslike Hulpbronne; en  
2.1.5 die algemene sekretaris.   
2.2  Die Bedryfspan koöpteer kundige lede soos nodig.  
2.3  Die kantoor van die Algemene Sinode behartig die sekretariaat van die Bedryfspan.  
2.4  Die Bedryfspan kies ’n voorsitter en ondervoorsitter uit eie geledere.  
3.  OPDRAG Die Bedryfspan se opdrag is:  
3.1  die uitvoering van take/opdragte van die Algemene Sinode en die Algemene Sinodale 
Moderamen aan die Bedryfspan;  
3.2 die operasionele bestuur en koördinering van die bedryf en steundienste (administrasie, 
fondse en bates, regte, menslike hulpbronne en kommunikasie) van die Algemene Sinode;  
3.3  die bedryfsondersteuning van die strategiese werksaamhede van die Moderamen;  
3.4  die verlening van die dag-tot-dag bedryfsondersteuning aan die projekspanne van die 
Algemene Sinode;  
3.5 die koördinering van die werksaamhede van steundienste en steunspanne;  
3.6  die aanwysing van die lede van die steunspanne waar dit nie tydens die Algemene Sinode 
in sitting geskied het nie;  
3.7  die daarstel van ’n kantoor/kantore vir die werk van die Algemene Sinode; 
3.8 die vasstel van beleid vir die Algemene Sinode se bedryfsondersteuningsisteem;   
3.9 die finalisering van die begroting vir die werksaamhede van die Algemene Sinode in oorleg 
met die Steunspan Fondse en Bates;  
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3.10 die voorlegging van die begroting aan die Algemene Sinode vir goedkeuring, of voorlegging 
aan die Moderamen, wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie;  
3.11 die aanstelling van personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in ooreenstemming 
met die personeelbeleid, op aanbeveling van die Steundiens Menslike Hulpbronne en in oorleg 
met die Steunspan Fondse en Bates;  
3.12 die goedkeuring van die diensooreenkomste van personeel in ooreenstemming met die 
personeelbeleid en op aanbeveling van die Steundiens Menslike Hulpbronne; en  
3.13 die vasstelling van die jaarlikse registrasiefooi vir gelegitimeerdes met die oog op die behoud 
van bevoegdheid.  
 
4.  VERGADERINGS  
4.1 Die Bedryfspan vergader minstens eenmaal per kwartaal.   
4.2 Die Bedryfspan het nie ’n dagbestuur nie.   
2 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 3.7 en 3.11 van die Reglement van die 
Bedryfspan  die Kerkorde soos volg te wysig (met tweederdemeerderheidstem):   ARTIKEL 45 
Die Algemene Sinode mag artikels van die Kerkorde, met die uitsondering van Artikel 44.1 en 
44.2 van die Kerkorde, met ’n tweederdemeerderheidstem óf opskort óf daarvan vrystelling 
verleen.  
 
ARTIKEL 46  
46.1 Die Algemene Sinode organiseer sy werksaamhede na behoefte.  
46.2 Die Algemene Sinode mag reglemente opstel met die oog op die uitvoering van Artikel  
  
ARTIKEL 47 Verval.  RING:  ROL VAN DIE (vgl Agenda A.3 bl 52 pt 3.3.5.3; Notule Dag 5 pt 
15)   
1 Die Algemene Sinode bevestig weer die rol en taak van die ring soos omskryf in die Kerkorde 
Artikels 29-31.  
2 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om prosesse in plek te plaas waar 
sinodes ondersteun kan word met die bemagtiging van ringe.  
 
SAAMWOON:HUWELIK/SAAMWOON (vgl Agenda A.10.1 bl 89 pt 3.2, B.18 – B.22; Notule Dag 
4 pt 13)    
1 Die Algemene Sinode probeer om tans die volgende perspektiewe ten opsigte van 
saamwoonverhoudings te stel in die besef dat dit saamhang met omvattende sake soos die 
huwelik, egskeiding en seksuele etiek van gelowiges, wat deurlopend met deernis en sensitiwiteit 
deur die kerk onderskei en begelei moet word. Die verskillende punte hieronder moet daarom 
deurgaans met mekaar in verband gelees word.  
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 van die man, nie sonder meer dien as riglyne vir hoe 
Christelike huwelike vandag behoort te wees nie.  
3 Die Algemene Sinode is 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.  
4 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 
verbintenis/verhouding nie aan Christelike riglyne voldoen nie.  
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5 Die Algemene Sinode is daarvan bewus 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.  
6 Die Algemene Sinode is egter bewus daarvan dat daar ander redes is waarom sommige pare 
saamwoon. Sommige woon saam met die argument dat hulle seker wil maak dat hulle in alle 
opsigte by mekaar pas, voordat hulle trou. Van hierdie verhoudings streef in sekere opsigte na 
die Bybelse waardes van liefde, respek en eksklusiwiteit. Tog is dit minder as wat die Christelike 
verstaan van die huwelik verwag en word daarom ontmoedig (soos gewysig deur Tydelike 
Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake).  
7 Die Algemene Sinode wil mense wat in 'n saamwoonverhouding leef, aanmoedig om die 
verbintenis nog vaster te maak deur die kerklike en staatkundige aspekte in plek te kry.  
8 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 problematies en onderneem om nogeens met die betrokke owerhede 
hieroor in gesprek te tree.  
9 Die Algemene Sinode aanvaar dat al die implikasies rondom die bevestiging van ’n enkel 
kerklike huweliksverbintenis nog nie uitgeklaar is nie en is daarom op hierdie stadium nie ten 
gunste van so ’n reëling nie.  
 
SAKRAMENTE: SAMEHANG VAN DIE SAKRAMENTE IN VERBONDS-TEOLOGIESE 
PERSPEKTIEF (vgl Agenda A.10.2 bl 98 pt 11; Notule Dag 4 pt 10)  
1 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in die viering van die sakramente die 
belydenis van die kerk voor oë  te hou en die samehang van die twee sakramente te verreken. 
2 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in die kategetiese onderrig die samehang 
van die sakramente uit te lig en die kardinale rol daarvan in die proses van geloofsformasie tot sy 
reg te laat kom.  
3 Die Algemene Sinode moedig ouers aan om in hulle saamleef met hulle kinders die troosryke 
werklikheid van die sakramente na die oppervlak te laat kom in gesprek en lewensvoorbeeld in 
ooreenstemming met die doopbelofte.   
 
SWAZILAND EN ANCHOR OF HOPE: OFFERGAWE VIR (vgl Notule Dag 3 pt 12)  
Die Algemene Sinode besluit om afgevaardigdes te versoek om die geld wat hulle sou spandeer 
op ‘n ete vir Donderdagmiddag 10 Oktober 2013 as dankoffer aan die volgende twee instansies 
op ‘n 5050%-basis te skenk:  
1. Die Swaziland Reformed Church vir die aankoop van kos en verspreiding daarvan vir die 
honger mense soos deur die kerk goedgedink.  
2. Die Anchor of Hope gemeente van Port Elizabeth om dieselfde te doen.   
   
 
TAAKSPANNE (vgl Notule Dag 5 pt 17)  
Die taakspanne soos goedgekeur, word in die notule weergegee.  
   
TEOLOGIESE OPLEIDING: AARD VAN TEOLOGIESE OPLEIDING (vgl Agenda A.15.1 bl 265 
pt 6.1.3; Notule Dag 2 pt 33)    
1 Die Algemene Kuratorium herbesoek die goedgekeurde profiel van die afgestudeerde student 
en formuleer duidelike uitkomste/ bevoegdhede vir die opleiding van leraars (eerste- en 
tweedeloopbaan-studente) en kerklike dienswerkers.  
2 Die Algemene Kuratorium stel vas watter kerklike bedieningsvorming komplementerend 
aangebied moet word vir voornemende leraars van die NG Kerk. Die kerklike opleiding in 
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bedieningsvorming is die opleiding waarvoor die kerk self verantwoordelikheid aanvaar en wat 
deur die studente suksesvol voltooi moet word naas die akademiese opleiding om gelegitimeer 
te word.   
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: AMPSBESKOUING (vgl Agenda A.15.1 bl 265 pt 6.2.2; Notule Dag 
2 pt 33)   
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene Kuratorium om ’n studie oor die ampte en 
die bediening te maak en die Sinode met aanbevelings daaroor te dien.  In die studie moet erns 
gemaak word met die Bybelse getuienis oor die amp, daar moet gekyk word na die beklemtonings 
van die Reformasie en gevra word hoe ’n gereformeerde amps- en bedieningsteologie vir ons tyd 
en konteks daar moet uitsien.  In die studie moet aangesluit word by die ekumeniese gesprek oor 
die amp. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING : EKKLESIOLOGIE (vgl Agenda A.15.1 bl 265 pt 7.2; Notule Dag 2 
pt 33)  
1 Die Algemene Kuratorium neem die besluite van die Algemene Sinode oor teologiese opleiding, 
die missionale kerk, gereformeerde identiteit en die A tot Z-Handleiding as vertrekpunte vir die 
besinning oor  teologiese opleiding en die formulering van ’n toepaslike beleid vir predikante van 
die kerk (kyk Bylaag 1). 
2 Die Algemene Sinode vul die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Bedienaars van 
die Woord (Reglement 10) soos volg aan:  
2.1 Die keuringsproses van teologiese studente word in lyn met die A tot Z-Beleid verder ontwikkel 
en kandidaatsbevoegdheid word deur die kuratoria verleen aan gekeurde studente (eerste en 
tweede loopbaan).  
2.2 Die Algemene Sinode skep in lyn met die skema (aangedui onder pt 11.2 van die Agenda) 
nuwe moontlikhede vir tweedeloopbaanstudente sodat hulle voor- en nagraads deeltyds kan 
studeer ter voorbereiding vir die voltydse bediening in die NG Kerk. Hierdie studente word hanteer 
deur die Algemene Kuratorium.  
 2.3 Die Algemene Sinode skep die geleentheid vir kerklike werkers om geakkrediteer te word 
met die oog op spesifieke dienswerk in die kerk/gemeentes (kyk voorstelle onder pt 10.4 van die 
Agenda).  
2.4 Die Algemene Sinode volstaan met die huidige vereistes rondom die grondtale vir die 
opleiding van predikante naamlik Hebreeus II en Grieks II.   
2.5 Die Algemene Kuratorium word versoek om ondersoek te doen na verdere 
onderrigmoontlikhede in die grondtale: *1 in belang van gelykstaande kompetensie in die 
grondtale vir teologiese opleiding (vergelyk pt 11 van skematiese voorstelling in die Agenda). *2 
in belang van die benutting van die grondtale in die bediening en wat aangebied kan word in ’n 
program van voortgesette bedieningsontwikkeling.  
 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: OPLEIDING AAN EKUMENIESE  FAKULTEITE (vgl Agenda 
A.15.1 bl  266 pte 8.2; Notule Dag 2 pt 33)  
1 Die Algemene Sinode verwelkom die wyer ekumeniese blootstelling van ons studente.  
2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kuratorium op om verder oor die betekenis van 
’n missionale kerkbegrip binne die gereformeerde tradisie vir teologiese opleiding te besin.   
3 Die Algemene Sinode onderhandel via die Algemene Kuratorium in oorleg met die drie kuratoria 
en dosenterade van die drie teologiese fakulteite in die lig van bogenoemde oor die inhoud en 
aanbieding van teologiese opleiding deur die betrokke fakulteite (kyk Reglement 10). 
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TEOLOGIESE OPLEIDING EN KERKHERENIGING (vgl Agenda A.15.1 bl 266 pt 9.2; Notule 
Dag 2 pt 35)  
Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om met soortgelyke liggame van die 
kerke in die NG Kerk familie in gesprek te tree oor die aanbieding en belyning van teologiese 
opleiding deur die kerke. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: VOLTYDSE EERSTELOOPBAANSTUDENTE (vgl Agenda A.15.1 
bl 267 pt 1.2.5 ; Notule Dag 2 pt 35)    
1 Die Algemene Sinode keur pt 10.2.1 tot 10.2.4.3 goed.   
2 Die Algemene Sinode keur die voorgestelde werkswyse in pt 10.3.3.1 tot 10.3.3.9 goed. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: SKEMATIESE VOORSTELLING (vgl Agenda A.15.1 bl 268 pt 11; 
Notule Dag 2 pt 35)    
Die Algemene Sinode voeg by “Keuring” onder 11.3 in: “Keuring van kerklike werkers deur 
Kuratorium.”   
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: KAPASITEIT (vgl Agenda A.15.1 bl 270 pt 12.2; Notule Dag 2 pt 
35)   
Die Algemene Kuratorium doen ondersoek na die skep van die nodige kapasiteit vir die 
ontwikkeling en administrasie van kerklik teologiese opleiding met die oog op die evaluering van 
roepingsbewustheid, alternatiewe moontlikhede vir teologiese opleiding, beurse en samewerking 
tussen die drie fakulteite tov teologiese en voortgesette teologiese opleiding. 
  
VDDG (vgl Agenda A.5.1 bl 64 pt 12; Notule Dag 5 pt 3)  
1 Die Algemene Sinode bevestig dat die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis ’n 
belangrike bydrae maak tot die vestiging van ’n gesamentlike diens en getuienis deur die vier 
deelnemende kerke en versoek die Moderamen om ’n proses te inisieer ten einde die opdrag en 
mandaat van die VDDG in meer detail te omskryf. In die proses moet spesifiek aandag gegee 
word aan eerstens die verhouding tussen die VDDG en die CLF, KMDR en Hugenote Kollege en 
tweedens die mandaat aan die VDDG om as ledevergadering van die CLF te funksioneer wat ook 
’n beheerraad vir CLF kan aanstel .   
2 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om in die 2014/2015 begroting reeds aandag te 
gee aan die kapasiteitsbehoeftes van die VDDG. 
 
VDDG: OPDRAG EN MANDAAT (vgl Agenda T.14.3 bl 3; Notule Dag 5 pt 3)   
1 Die Algemene Sinode keur aanbeveling 12.1 (Agenda bladsy 64) goed.  
2 Die Algemene Sinode versoek die ASM om in uitvoering van Bepaling 5.6 van die Reglement 
vir Christelike Lektuurfonds te besluit om so spoedig moontlik na die Algemene Sinode in eie 
hoedanigheid, óf by wyse van ’n opdrag aan ’n ander taakspan óf ’n ander 
regspersoon/regspersone, die Lede en Bestuur vir die Christelike Lektuurfonds van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk aan te wys.   
3 Die Algemene Sinode versoek die ASM om tydens die kerkherenigingsgesprekke met die ander 
lidkerke van die NG Kerkfamilie in gesprek te tree met die oog op die gesamentlike beheer van 
die kerke se onderskeie afsonderlike regsentiteite en die vorming van gesamentlike 
ledevergaderings om direkteure/beheerraadslede aan te wys. Kerkordelike reëlings in dié 
verband vervat in ’n tussenorde (“common set of rules”) behoort ernstige oorweging te geniet.  
4 Die Algemene Sinode keur in die lig van bostaande nie aanbeveling 6.2 (Agenda bladsy 86) 
goed nie.      
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VERLOFUITBETALING: BEREKENING BY (vgl Agenda A.14 (Aanvullend bl 52 pt 2.7.3; Notule 
Dag 4 pt 27)   
1 Die Algemene Sinode neem kennis van hierdie inligting; en   
2 Die Algemene Sinode versoek die ABR om hierdie riglyne op te neem in die hersiening van die 
Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge.   
 
VLUGTELINGE, VREEMDELINGE IN ONS MIDDE (vgl Notule Dag 4 pt 5)  
1. Die Algemene Sinode doen 'n beroep op ons lidmate om uit te reik na die vlugtelinge, om hulle 
met respek en waardigheid te behandel en om goeie bure te wees vir ons medemense.  
2. Die  Algemene Sinode doen 'n ernstige beroep op al ons gemeenskappe om hulle te weerhou 
van enige vyandigheid teenoor kwesbare mense in ons midde.   
3. Die  Algemene Sinode versoek die Suid-Afrikaanse regering om die regte van die vreemdelinge 
in ons midde te bevestig en te verdedig.   
4. Die Algemene Sinode doen verder 'n beroep op ons regering om beslissend in te gryp om die 
vloei en integrasie van vlugtelinge in ons midde te reguleer, sodat die konsentrasie van 
vlugtelinge in sekere plekke nie 'n onhoudbare las op arm gemeenskappe word nie.  
5. Die Algemene Sinode versoek die regering om die saak van vlugtelinge deel van ons nasionale 
welsynsopdrag te maak.  
6. Die Algemene Sinode bid tot God, wat in die Kind Jesus saam met sy nederige ouers 
vlugtelinge in Egipte was, om die vreemdelinge tussen ons te beskerm, om ons eie harte met 
ontferming teenoor hulle te vul en om die lig van Christus se teenwoordigheid te laat skyn in ons 
bediening van omgee en sorg aan die ontwrigtes.    
7. Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderatuur op om saam met die familie van NG Kerke 
en die breë Ekumene hierdie saak op te neem met die betrokke rolspelers, sodat die 
vreemdelinge tussen ons in ons ontfermende uitreik na hulle die liefdevolle hart van ons Here sal 
ervaar.  
 
 VROUE IN DIE KERK (vgl Agenda A.11.2 bl 123 pt 5; Notule Dag 2 pt 26)    
1 Die Algemene Sinode besluit om die Vrouelessenaar se werksaamhede as prioriteit te aanvaar. 
2 Die Algemene Sinode versoek die Vrouelessenaar om die netwerk van kundiges te koördineer 
en jaarliks byeen te bring.  
3 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar namens die NG Kerk met vroue in 
ander kerke, die NG Kerkfamilie en vroue-organisasies skakel.  
4 Die Algemene Sinode keur die Vrouelessenaar se betrokkenheid by die Reformatoriese 
Christenvroueforum goed.   
 
VRYMESSELAARS: BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE (vgl Agenda A.14 bl 257 pt 7.2; 
Notule Dag 3 pt 17)  
Die Algemene Sinode besluit dat die besluite oor die Vrymesselary wat geneem is deur die 
Algemene Sinode 1990, opgeneem word in die Kerkorde onder die Funksionele Besluite.   
 
WETENSKAP EN TEOLOGIE (GELOOF) (vgl Agenda A.10.1 bl 91 pt 9.3; Notule Dag 4 pt 26) 
1 Die Algemene Sinode besluit om die dokument Oor geloof en die wetenskap (afsonderlike 
publikasie voor die vergadering) as gespreksdokument binne die NG Kerk te ondersteun en 
moedig kerkrade en gemeentes aan om daarmee openhartige gesprek oor hierdie aktuele saak 
in hulle eie konteks te stimuleer.  
2 Die Algemene Sinode sal enige kommentaar op hierdie dokument met die oog op 'n verbetering 
daarvan verwelkom. Kommentaar en voorstelle kan gestuur word aan die skriba van die 
Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake (kommunikasie@kaapkerk.co.za).   
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3 Die Algemene Sinode ondersteun die druk van 'n verbeterde weergawe (indien aanvaarbare 
wysigings ingedien word) en sal 'n versoek aan Bybel Media in hierdie verband ondersteun met 
die oog op beskikbaarstelling aan gemeentes. 
 
 

________________________________________________ 
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BYLAAG 7 

BESLUITEREGISTER ALGEMENE SINODE 2015 

 
 
ABORSIE (A.12 bl 254 pt 4.3.3, Notule Dag 6 pt 6) 
Tot tyd en wyl hierdie saak voor die volgende Algemene Sinode dien, beveel ATLAS aan dat die 
Algemene Sinode die beginselstandpunt van 1982 (sien b hierbo) weer herbevestig en aan 
gemeentes kommunikeer om in die lig daarvan gemeentelede in te lig en te begelei. 
 
ADRI-LOUISE VAN REENEN-FOURIE (A.15 bl 317 pt 2.9.4.3, Notule Dag 4 pt 4) 
Die Algemene Sinode vereenselwig sigself met die huldeblyk van die Moderamen oor me Adri-
Louise van Renen-Fourie. Die Sinode huldig hiermee een van die Here se besondere gawes aan die 
NG Kerk. 
 
AFGEVAARDIGDES (A.1 bl 10 pt 3.3, T.18.1 bl 1 pt 2.1.2, Notule Dag 2 pt 3) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die bewoording van die Kerkorde 2013, Artikel 38.2.  
 
ALGEMENE KURATORIUM: BEGROTING (A.16.1 bl 341 pt 1.4, Notule Dag 3 pt 16) 
Die Algemene Sinode begroot vir die administratiewe werksaamhede van die Algemene Kuratorium. 
 
ALGEMENE PREDIKANTEKONFERENSIE (A.15 bl 313 pt 2.4.2.3; vgl ook A.10; Notule Dag 6 pt 7) 
2.4.2.3.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om so gou moontlik ʼn Algemene 
Predikantekonferensie vir die NG Kerkfamilie se leraars te reël. 
2.4.2.3.2 Die Algemene Sinode versoek lidmate en hulle sakeondernemings wat daartoe in staat is 
om as borge vir hierdie unieke geleentheid op te tree. 
 
AMPSBESKOUING (A.16.1 bl 346 – 347 pt 8, T.16.1.1 bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 16) 
3.1 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om te sorg dat die voorlopige verslag 
oor Ampsbediening wat gedien het voor die Algemene Kuratorium, voortgesit word in 
ooreenstemming met die oorspronklike opdrag van 2013 en dat die finale verslag sal dien voor die 
volgende Algemene Sinode. 
 
APOSTOLICUM (A.15 bl 312 pt 2.1.1, A.12 bl 252 pt 3.4.2, Notule Dag 6 pt 6) 
3.4.2.1 Die Algemene Sinode herbevestig sy vorige besluit om hierdie eietydse uitleg van die 
Apostoliese Geloofsbelydenis as kontoer-dokument te aanvaar wat as riglyn vir gesprek in die 
Kerk oor ons eietydse geloof kan geld.  
3.4.2.2 Die Algemene Sinode neem kennis daarvan dat daar ook ʼn verskil van mening is (verwys 
na Vrystaat in besonder) oor hierdie dokument en versoek ATLAS om in gesprek te bly, asook 
beskikbaar te wees, vir verdere gesprek met diegene met besware. 
3.4.2.3 Die Algemene Sinode versoek sinodes om die dokument in behandeling te neem by hulle 
volgende sinodesittings en daaroor in diepte te besin, aangesien dit die hart van ons geloof raak 
vir vandag. Reaksie en kommentaar is steeds welkom en kan aan ATLAS (adres van Algemene 
Sekretaris) gerig word.  
3.4.2.4 Die Algemene Sinode neem met dankbaarheid kennis van die Engelse weergawe van die 
Apostolicum en vertrou dat beide weergawes deur BM beskikbaar gestel sal word.   
3.4.2.5 Die Algemene Sinode neem ook met dank kennis van die publikasie “Om nuut te glo (en leef) 
op een lyn met die geloof van eeue”. Dit is die seweweek saamreisgids oor die Apostolicum wat by 
BM verskyn het en op lidmate gerig is. 
 
APPÉL/BESWAARSKRIF: DS ANDRÉ FOURIE 
Kyk by Belydenis van Belhar. 
 
 
ARGIEFBEWAARPLEKKE (A.2 bl 27 pt 4.3, Notule Dag 2 pt 14) 
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Die Algemene Sinode keur die ASA se wysigings aan die Algemene Beleid “Beleid vir 
Argiefbewaarplekke” (ARGIEF BYLAAG 2) in sy geheel goed. 
 
ARTIKEL 1 (Aanvullende Agenda A.3 bl 17 pt 6, Notule Dag 2 pt 15) 
6.1 Die Algemene Sinode ontvang die uitslag en verslag ten opsigte van die Artikel 1-proses en 
verwys dit na sinodes om in hulle eie konteks daaraan aandag te gee soos hulle nodig ag.  
6.2 Die Algemene Sinode aanvaar die gegewe dat Artikel 1 van die Kerkorde nie gewysig kan word 
soos deur die vorige Algemene Sinode aanbeveel nie. 
6.3 Die Algemene Sinode rig die volgende pastorale skrywe aan die kerkverband: 

Met die skrywe van die Moderamen in Junie 2014 is die finale fase betree waar lidmate, kerkrade en 
sinodes hulle goedkeuring moes gee vir die voorgestelde wysiging van Artikel 1 van die 
Kerkorde.  Die proses het oor die algemeen baie vlot verloop. Stemme is op verskillende wyses 
uitgebring, getel en die uitslae is voorsien aan die Moderamen wat dit op hulle beurt voorgelê het 
aan die Algemene Sinode. 
 
Die Algemene Sinode 2015 het daarop die volgende besluite geneem: 
1 Die Algemene Sinode ontvang die uitslag en verslag ten opsigte van die Artikel 1-proses en 
verwys dit na sinodes om in hulle eie konteks daaraan aandag te gee soos hulle nodig ag.  
2 Die Algemene Sinode aanvaar die gegewe dat Artikel 1 van die Kerkorde nie gewysig kan word 
soos deur die vorige Algemene Sinode aanbeveel nie. 
3 Die Algemene Sinode rig hierdie pastorale skrywe aan die kerkverband. 
 
Uit die terugvoering wat van die kerkrade, ringe en sinodes ontvang is, is dit duidelik dat daar 
inderdaad groot moeite gedoen is om die proses korrek en eerbaar te laat verloop. Ongelukkig het 
ons ook kennis geneem daarvan  dat daar lidmate, ampsdraers en selfs hele gemeentes is wat diep 
seergekry het en steeds seerkry. Ons het gehoor van spanning, teleurstelling en ernstige en eerlike 
worsteling met vrae oor die proses, die uitslae en die moontlike gevolge daarvan vir lidmate, 
gemeentes, verhoudinge in die NG Kerk en die NG Kerk se verhoudinge met die ander kerke in die 
NG Kerkfamilie.   
 
Ons bede is dat die Here deur sy Woord en Gees nou ná alles weer heling sal bring in die gemoedere 
van lidmate, ons onderlinge verhoudinge en ons kerk se verhoudinge na buite. Ons doen dan ook 
ʼn beroep op sinodes en kerkrade om hulle met die nodige deernis en begrip te beywer vir 
versoening tussen lidmate deur hulle aan te moedig om in opregte liefde vir die Here, sy kerk en 
mekaar in respek en vertroue hande te vat sodat ons almal saam ons roeping in Suidelike Afrika 
kan uitleef. Met die oog daarop is die woorde van Lied 532 baie gepas: 

Ons Vader, neem ons hande en maak ons een. 
Versterk U self die bande – gee ons u seën. 

Bind ons in u genade aan U, o Heer, 
en leer ons om met dade u Naam te eer. 

 
Heer, wees vir ons ’n Vader wat sorg en sien. 

Trek ons in Christus nader om U te dien. 
Laat, Heer, u Gees ons voorgaan, laat Hy ons lei, 

Dat ons u Woord gehoorsaam – ons aan U wy. 
 

Leer ons mekaar vergewe, mekaar vertrou. 
Laat ons die hele lewe op liefde bou. 

Laat heers oor ons u vrede, en bind ons saam. 
Verhoor tog ons gebede in Jesus Naam.  Amen. 

 
ARTIKEL 7 (A.18 bl 414 pt 13.2.3, Notule Dag 5 pt 17) 
Die verlening van bevoegdheid om as predikant (bedienaar van die Woord) beroep te word, die 
behoud daarvan en die beëindiging daarvan, geskied deur die Algemene Sinode of sy 
gevolmagtigde. 
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ARTIKEL 7 EN REGLEMENT 11 (A.16.3 bl 359; T.16.3.1 bl 2 pt 4.1, Notule Dag 6 pt 17) 
Die Algemene Sinode besluit om die saak oor die wysiging van Artikel 7 en Reglement 11 te laat 
oorstaan om later in oorleg met die Tydelike Taakspan Regte weer te dien. 
 
ARTIKEL 12.7: VOETNOTA BY (A.18.bl 414 pt 13.2.4, Notule Dag 5 pt 17) 
Voeg die volgende voetnota in by Artikel 12.7: Vergelyk die Reglement vir die Bestuur van 
Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë. 
 
ARTIKEL 26.2: VOETNOTA BY (A.18 bl 407 pt 5.1.2, Notule Dag 5 pt 17)  
Die Algemene Sinode besluit om die volgende in die Kerkordeboek op te neem as voetnota by 
Artikel 26.2: “Die beginsel word gehandhaaf dat alle bedienaars van die Woord, ouderlinge en 
diakens in die kerkraad (kerkraad en/of gedesentraliseerde kerkrade) moet dien (vgl Artikels 26.2 
en 27.1).” 
 
ARTIKEL 35 
Kyk by Belydenis van Belhar. 
ARTIKEL 44.1, 2: WYSIGING DAARVAN EN DIE VOORTVLOEIENDE STEMPROSES OOR DIE 
VOORGESTELDE WYSIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DIE KERKORDE SOOS IN PUNT 2 EN 3 VAN 
DIE ALGEMENE SINODE 2013 SE BESLUIT OOR DIE BELYDENIS VAN BELHAR VERVAT (B.2 bl 
429, T.3.2 bl 1 pt 1.3, Notule Dag 5 pt 12)  
1.3.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die beswaarskrif. 
1.3.2 Die Algemene Sinode verwys die beswaarskrif van ds Theron oor Artikel 44 na die Algemene 
Steunspan Regte vir studie met verslag aan die volgende Algemene Sinode. 
 
ARTIKEL 48.3.5: PROSEDURE BY DIE IMPLEMENTERING VAN (A.18 bl 407 pt 5.2.2, Notule Dag 5 pt 
17) 
5.2.2.1  Die Algemene Sinode keur die volgende riglyne goed vir opname in die Kerkordeboek: 
RIGLYNE VIR DIE LEI VAN EREDIENSTE DEUR OUDERLINGE (vergelyk Artikel 48.3.5 en Artikel 4, 
10 en 16.1.8): 
1. Indien die ring die behoefte goedkeur om op grond van plaaslike omstandighede aan ouderling(e) 
preekvergunning te gee met die oog op die leiding van openbare eredienste, nomineer kerkrade 
dienende ouderling(e) wat oor die gawes beskik om ʼn openbare erediens te lei en beveel die 
genomineerdes by die ring aan om die goedgekeurde opleidingsprogram van die sinode te 
deurloop. 
2. Ná goedkeuring deur die ring of sy gevolmagtigde, skryf die kerkraad die ouderling in vir 
opleiding en toerusting van die goedgekeurde opleidingsprogram. Die kerkraad/ring behoort in te 
staan vir die aansoeker se opleidingskoste. 
3. Ná die suksesvolle voltooiing van die opleiding word die ouderling se taakomskrywing uitgebrei  
om die lei van openbare eredienste in die ringsgebied ooreenkomstig Art 16.1.8 in te sluit.   
4. Die ring of sy gevolmagtigde wys ’n predikant uit sy geledere aan om deurlopend aan sodanige 
ouderling(e) begeleiding te gee. Die begeleier doen jaarliks skriftelik verslag aan die ring ten opsigte 
van die geskiktheid van die ouderling. 
5. Die ouderling word aangewend soos en waar die bedieningsnood deur die ring geïdentifiseer is. 
By elke erediens wat die ouderling lei, tree die persoon op onder die toesig van die betrokke  
kerkraad. 
6. 'n Ouderling behou die preekvergunning vir solank hy in die amp staan en op voorwaarde dat die 
ring dit jaarliks goedkeur.   
7. Van opgeleide ouderlinge word verwag om voortgesette opleidingsprogramme by te woon. 
 
ARTIKEL 66.4.3 (A.18. bl 414 pt 13.2.5, Notule Dag 5 pt 17) 
Herstel in diens van die gemeente/kerkverband kan alleen geskied na suksesvolle geslaagde appèl 
en indien die appèlliggaam so beslis. 
 
ASBV EN BDV (A.15 bl 314 pt 2.5.4, Notule Dag 4 pt 5) 
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Die Algemene Sinode keur die aanbevelings van die Moderamen in pt 2.5.2 goed en dra dit aan die 
Tydelike Taakspan vir Steun- en Taakspanne op om ʼn aanbeveling tov die voorgestelde 
substeunspan te maak: 

*1 Die Algemene Sinode besluit dat die Reglement vir die Algemene Steunspan Bybelvertaling, -
verklaring en -verspreiding aangevul word by punt 3 “Opdrag” met ’n punt 3.5, naamlik “Adviseer 
die Algemene Sinode met die oog op die goedkeuring van Bybelvertalings wat in opdrag van die 
Algemene Sinode deur die Bybelgenootskap vertaal is.” 
*2 Die Algemene Sinode besluit om ’n substeunspan vir die ASBV saam te stel wat bestaan uit NG 
Kerk-teoloë wat deeglik onderlê is in die grondtale en vertalingskundig is, asook dogmatici wat 
perspektiewe kan aanvul oor die teologiese betekenis van vertalingsopsies.  
*3 Die substeunspan sal bestaan uit persone wat nie betrokke is by die BDV nie, of ten minste nie 
aangewend sal word om vertalings te beoordeel waarby hulle self reeds betrokke was nie.  
*4 Die substeunspan tree met die Bybelgenootskap in gesprek oor die benadering en 
uitgangspunte wat gevolg is ten aansien van die direkte vertaling.  
*5 Die substeunspan nooi akademici, leraars en lidmate uit om die proefvertalings, wat op die 
Bybelvertalingswebwerf verskyn, te beoordeel en voorleggings te maak aan die substeunspan 
met die oog op verbeterings van die vertaling.  
*6 Die substeunspan maak voorleggings aan en tree in gesprek met die Bybelvertalers oor 
vertalingskwessies waaroor hulle besorg is, wat problematies is of wat verdere toeligting vereis.  
*7 Die substeunspan doen aan die ASBV verslag en die ASBV aan die ASM oor die vordering met 
die beoordeling van die BDV.  
*8 Die substeunspan tree in gesprek met vertalers wat in die vertalingskommissie van die 
Bybelgenootskap dien met die versoek dat laasgenoemde self aandui watter kwessies in die 
vertalingsproses vir hulle problematies was en verdere besinning van die kerk vereis.  
*9 Die substeunspan beoordeel die genoemde kwessies in ’n verdere besinning en gee terugvoer 
aan die vertalingskommissie daaroor.  
*10 Die ASBV doen verslag aan die Moderamen oor die vordering en uitkomste van hierdie proses. 

 
ASSOSIASIE/AFFILIASIE MET DIE KERKVERBAND: ALTERNATIEWE VORME 
Kyk by Kerkhereniging: Assosiasie/affiliasie ... 
 
ASP-HANDLEIDING (A.16.3 bl 357 pt 4.4.2, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode: 
4.4.2.1 neem kennis van die ASP-Handleiding wat ontwikkel is; 
4.4.2.2 moedig kerklike vergaderinge aan om van die Handleiding gebruik te maak;  
4.4.2.3 versoek kerklike vergaderinge om enige verdere kommentaar aan die ASP deur te stuur 
teen 31 Maart 2016 met die oog op die opgradering van die Handleiding. 
 
B.1 PROSESVOORSTEL TOV B.1 (Notule Dag 6 pt 7) 
1. Die Algemene Sinode aanvaar die beginsels vervat in A.15 Moderamen Bylae 3 (bl 325 – 331). 
Die beskrywingspunt van Noord-Kaapland (B.1. Algemene Bevoegdheidsraad (ABR)) is daarin 
volledig hanteer en afgehandel. 
2. Moderamen Bylae 3 word na die ASR verwys om aan die hand van die beginsels daarin vervat 
Reglement 11 te wysig vir voorlegging aan die volgende Algemene Sinode.  Dit geskied in oorleg 
met die ASP. 
 
BEDIENAARS VAN DIE WOORD/LERAARS/PREDIKANTE: BENAMING VAN IN DIE 
KERKORDEBOEK (A.18 bl 414 pt 13.2.2.1, Notule Dag 5 pt 17) 
Die Algemene Sinode keur dit goed dat die term “predikant” deurgaans in die Kerkorde gebruik 
word.  Met die hersiening van die Kerkorde moet die hele Kerkordeboek aan die hand hiervan 
redaksioneel versorg word. 
 
BEDIENINGSBEOORDELINGSISTEEM (A.16.3 bl 357 pt 4.3.2, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode: 
4.3.2.1 neem kennis van die konsepmodel wat ontwikkel is om kerklike vergaderings te help om 
bedienaars van die Woord se bediening en amptenare se werk te evalueer en te ondersteun. 
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4.3.2.2 moedig kerklike vergaderings aan om die konsepmodel te gebruik en kommentaar aan die 
ASP deur te stuur nie later as 31 Maart 2016 nie. 
 
BELEGGINGS (A.6.1 bl 74 pt 5.2, Notule Dag 3 pt 5) 
Die Algemene Sinode besluit om: 
5.2.1 die mandaat dat die ASFB die verantwoordelikheid het om sy beleggingsportefeulje 
deurlopend te beskerm deur te verseker dat die nodige maatreëls in plek is, te herbevestig. 
5.2.2 die Beleggingskommissie se verslag met dank te aanvaar. 
 
BELEGGINGSBELEID (A.6.1 bl 75, T.6.1.1 bl 1 pt 6.3.2, Notule Dag 3 pt 5)  
6.3.2.1 Die Sinode keur die volgende wysiging aan die Beleggingsbeleid goed: 
Nuwe §4.2.5: 
Die Algemene Sinode moet beleggingspapier besit wat ’n gradering het van:  
 

Moody's S&P Fitch 

Long-term Short term Long-term Short-term Long-term Short-term 

Aaa P-1 
 
 
 
 
 

AAA A-1+ 
 
 
 

AAA F1+ 
 
 
 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A-1 
 

A+ F1 
 A2 A A 

A3  
P-2 

A- A-2 
 

A- F2 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 P-3 BBB BBB F3 
 Baa3 BBB- A-3 BBB- 

met inagneming die verantwoordelikheid wat op Kategorie 2-Fondsbestuurders berus. 
 
BELEID: FONDSE EN BATES (A.6.1 bl 75 pt 6.2.2, Notule Dag 3 pt 5) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die beleide wat deur die ASFB goedgekeur en 
geïmplementeer is. 
 
BELYDENISGRONDSLAG VAN DIE NG KERK (B.7 bl 449, T.3.2 bl 2 – 3 pt 2.1 – 2.7, Notule Dag 5 pt 
12) 
1. Die Algemene Sinode neem kennis van die beskrywingspunt. 
2. Die Algemene Sinode handhaaf die uitgangspunt dat die belydenisgrondslag van die kerk op ’n 
skriftuurlik-teologiese grondslag en daarmee saam gereformeerde kerkregbeginsels, vasgestel 
moet word. 
3. Die Algemene Sinode verwys die uitbreiding wat in 2002 by Artikel 44.1 aangebring is én 
Reglement 24 na die Algemene Steunspan Regte vir studie met verslag aan die volgende 
Algemene Sinode. 
4. Die Algemene Sinode gee aan die Algemene Steunspan Regte (ASR) opdrag om ondersoek in te 
stel of die kerk se regsposisie wat deur die hof as vrywillige vereniging gedefinieer is, in 
ooreenstemming is met (die NG Kerk se) identiteit as gereformeerde geloofsgemeenskap en met 
Artikel 3.3 van die Kerkorde. 
 
BELYDENIS: TYDELIKE TAAKSPAN BELYDENISSKRIFTE (T.3.1 bl 1, pt 1.4, Notule Dag 2 pt 25) 
Die Algemene Sinode keur die samestelling van die Tydelike Taakspan Belydenisskrifte goed. 
 
BELYDENIS VAN BELHAR – APPÉL/BESWAARSKRIF: DS ANDRÉ FOURIE (B.4 bl 432, A.3 
(Laatstuk: Verslag van Appèlkommissie) bl 1 pt 3, Notule Dag 2 pt 25) 
Die Algemene Sinode keur die optrede van die Appèlkommissie goed. 
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BELYDENIS VAN BELHAR (B.5 bl 435, T.3.2 bl 4 – 8 pt 3.1 – 3.7, Notule Dag 5 pt 12) (Goedgekeur met 
tweederde meerderheid) 
1. Die Algemene Sinode besluit om dit vir sinodes moontlik te maak om ander belydenisskrifte wat 
nie in stryd met die Skrif, die drie Formuliere van Eenheid en erkende ekumeniese belydenisse is 
nie, deel van (die sinode se) belydenisgrondslag te maak. 
2. Die Algemene Sinode besluit om Artikel 35 van die Kerkorde te wysig deur die byvoeging van 
Artikel 35.7:  
Die opname van ander belydenisskrifte in die kerklike bepalinge van die sinode, op voorwaarde 
dat: 
35.7.1 die Algemene Sinode vooraf bevind het dat sodanige belydenisskrif nie in stryd is met die 
Skrif, die Formuliere van Eenheid en die erkende ekumeniese belydenisse nie; 
35.7.2 minstens twee derdes van ʼn sinode ten gunste daarvan besluit; 
35.7.3 minstens twee derdes van die kerkrade van ʼn sinode ten gunste daarvan besluit en die 
nodige approbasie verkry is; 
35.7.4 dit sonder dwang vir lidmate, ampsdraers en ander kerkvergaderinge binne die sinodale 
gebied geskied, en 
35.7.5 dit nie as ʼn wysiging van die NG Kerk se gemeenskaplike belydenisgrondslag beskou 
word nie. 
3. Die Algemene Sinode gee aan die NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland en ander sinodes wat 
daarom vra, toestemming om kragtens (die nuwe) Artikel 35.7 die Belydenis van Belhar deel van 
die sinode se belydenisgrondslag te maak. 
 
BELYDENIS: WERKWYSE TOV BESKRYWINGSPUNTE WAT DIE BELYDENIS RAAK (T.3.1 bl 1, pt 
3, Notule Dag 2 pt 25) 
Die Algemene Sinode versoek die Tydelike Taakspan Belydenisskrifte om in oorleg met die Tydelike 
Taakspan Regte die vergadering met aanbevelings te dien binne die raamwerk van hulle beoogde 
werkwyse. 
 
BELYDENISSKRIFTE: GRAVAMEN (B.8 bl 452, A.12 bl 252, pt 3.6.2, Notule Dag 6 pt 6) 
3.6.2.1 Die Algemene Sinode versoek die Tydelike Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake om 
die Sinode ter sitting te dien met aanbevelings en voorstelle in hierdie verband. 
3.6.2.2 Die Algemene Sinode beveel by die taakspan aan om in ooreenstemming met die voorstelle 
van ATLAS oor die hermeneutiek van tekste, leiding te gee oor die herskryf/verbetering, sowel as 
die status, van historiese dokumente. 
 
BELYDENISSKRIFTE: BYWERKING VAN DIE (B.8 bl 452, A.12 bl 252 pt 3.6.2, T.12.1 bl 5 pt 2.9, 
Notule Dag 6 pt 6) 
2.9.1 Die Algemene Sinode erken die behoefte aan ’n eenvoudiger vertaling van die 
belydenisskrifte in hedendaagse Afrikaans.  
2.9.2 Die Algemene Sinode besef ook dat die konsep van “hedendaagse Afrikaans” kompleks is, 
nie alleen in generatiewe sin nie, maar ook in kultureel-diverse sin. 
2.9.3 Die Algemene Sinode versoek ATLAS om met voorstelle soos in die geval van hierdie 
beskrywingspunt, ’n proses te ontwikkel om in teologiese gesprek te tree met die voorstellers 
daarvan – ook met die oog daarop om self uiteindelik aan ’n eenvoudiger bewoording te werk.  
2.9.4 Die Algemene Sinode versoek ATLAS om soortgelyke pogings in die ekumeniese kerk na te 
vors om vas te stel of daar nie alreeds, ofskoon in ’n ander taal, voorbeelde van meer resente 
vertalings van die belydenisskrifte bestaan om van te leer nie. 
2.9.5 Die Algemene Sinode aanvaar hierdie beskrywingspunt nie as gravamen nie, maar verwys 
die hantering daarvan na ATLAS om met die voorsteller(s) daarvan op ’n proses van gesprek en 
beoordeling ooreen te kom.  
2.9.6 Die Algemene Sinode versoek ATLAS om die volgende sinode oor die vordering hiervan in te 
lig. 
 
BELYDENISSKRIF: OPSTEL VAN ’N EIETYDSE (B.14 (Aanvullende Agenda) bl 97, T.3.2 bl 8 pt 4, 
Notule Dag 5 pt 12)  
4.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die beskrywingspunt. 
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4.2 Die Algemene Sinode verwys die beskrywingspunt van die Ring van Boshoff na Leerstellige en 
Aktuele Sake met verslag aan die volgende Algemene Sinode. 
 
BELYDENISDOOP (B.6 bl 436, T.12.1 bl 2 pt 1.7, Notule Dag 6 pt 4) 
1.7.1 Die Algemene Sinode herbevestig weereens al die jongste besluite (2011; 2013) oor die doop 
wat die standpunt van die NG Kerk as Gereformeerde kerk tot uitdrukking bring en wys hiermee 
die gravamen af. 
1.7.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes om die noue samehang van die sakramente (doop en 
nagmaal) deurlopend onder aandag van gemeentes te bring, waarin die genade-karakter van die 
evangelie onomwonde verkondig word (verwys studiestuk van 2013 in hierdie verband).  
1.7.3 Die Algemene Sinode besluit om nie weer die moontlikheid van 'n sogenaamde 
belydenisdoop (wat in die praktyk soos versoek, nie anders as 'n her-doop verstaan kan word nie) 
verder te oorweeg nie. 
1.7.4 Die Algemene Sinode wys daarop dat die onderskeid wat tussen bedienaars van die woord en 
lidmate gemaak word, nie die gelykwaardigheid van alle ampte negeer nie. Gelykwaardig beteken 
nie dat hulle dieselfde is nie. Hierdie onderskeid is gebaseer is op die legitimasie van predikante, 
wat hulle nie alleen die legitimiteit gee om die doop te bedien nie (in onderskeid met ander ampte), 
maar hulle ook daartoe verbind om lidmate deur leer en voorbeeld voor te gaan in die uitleef van 
ons Gereformeerde leer. 
 
BELYDENIS VAN GELOOF (T8.3.1 bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 13) 
3.1 Die Algemene Sinode keur goed dat die bakens wat in hierdie verslag vervat is as raamwerk 
kan dien vir verdere besinning wat sal lei tot die vestiging van ’n bedieningshouding en uiteindelik 
’n nuwe bedieningstyl. 
3.2 Die Algemene Sinode besluit dat die Projekspan Belydenisaflegging voortaan as subspan van 
die Projekspan vir Jeugbediening funksioneer. 
 
BESLUITE: IN-WERKING-STEL VAN (A.1 bl 16 pt 15.5, T.18.1 bl 1 pt 2.4.2, Notule Dag 2 pt 3) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die bewoording van die Kerkorde 2013, Reglement van Orde, 
pt 9.5. 
 
BRUGBEDIENING: RIGLYNE VIR (A.18 bl 412 pt 11.2, Notule Dag 5 pt 17) 
Die Algemene Sinode amendeer die vorige riglyne met die volgende: 
RIGLYNE VIR BRUGBEDIENING (2015) 
1. DEFENISIES 

1.1 Brugbediening is ̓ n korttermynbediening en het ten doel om ̓ n gemeente te begelei in die oorgangstyd 

nadat ʼn vakature ontstaan het.   
1.2 ’n Brugpredikant is ’n gelegitimeerde bedienaar van die Woord van die NG Kerk met opdrag: 
oorgangsbegeleiding van die gemeente (brugbediening).  
1.3 ʼn Vastetermynpos is ʼn pos wat aan die hand van die prosedure soos uiteengesit in Reglement 13, 
Kerkorde, 2013/15, geskep en gevul word. 
2. AARD VAN ʼN BRUGBEDIENINGSPOS EN DIE TERMYN 

2.1 Die pos vir ʼn leraar wat benoem word vir brugbediening is ʼn vastetermynpos en word aan die hand 
van die riglyne in Reglement 13, Kerkorde 2013/2015, geskep en gevul. 
2.2 ʼn Pos vir brugbediening kan voltyds of deeltyds gevul word na gelang van die gemeente se situasie en 

behoeftes, en het ʼn duidelik-omskrewe taakomskrywing en ʼn definitiewe termyn. 
2.3 ʼn Pos wat geskep is vir brugbediening se termyn kan strek van 3 tot 6 maande (in uitsonderlike gevalle 

kan die termyn tot ʼn maksimum van 9 maande verleng word). 
2.4 By verstryking van die termyn, kan die pos vir ’n maksimum van drie maande deur dieselfde of ’n ander 
bedienaar van die Woord gevul word op voorwaarde dat die ring of sy gevolmagtigde instemming daartoe 
verleen en ’n nuwe diensooreenkoms tot stand kom. 
2.5 ̓ n Bedienaar van die Woord wat in ʼn pos benoem is vir brugbediening tree op datum van die verstryking 
van die termyn uit diens van die gemeente.  
2.6 ’n Bedienaar van die Woord wat in ’n pos benoem is vir brugbediening kan vóór verstryking van die 
termyn weens wangedrag, ongeskiktheid en bedryfsvereistes uit diens van die gemeente/kerkverband 
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ontslaan word (vergelyk die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid 
en Onvermoë).  
2.7 By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van bedienaar van die 
Woord/emeritus behou.  
3. SKEP VAN POS 

3.1 Wanneer ʼn vakature in ʼn gemeente ontstaan, begelei die konsulent die kerkraad om ʼn gemotiveerde 

voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde voor te lê oor die wenslikheid van die skep van ʼn pos vir ʼn 
brugbediening.  
3.2  Die ring of sy gevolmagtigde keur die pos vir brugbediening  goed met in agneming van die volgende: 
3.2.1  die gemeente se bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede tydens die vakature; 
3.2.2  die advies van die sinodale kommissie kan ook ingewin word; 
3.2.3 ’n pos vir brugbediening  kan nie geskep word om die bevoegdheid van bedienaar van die Woord te 
verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie; 
3.2.4 gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente gelykwaardigheid in diensvoordele 
gehandhaaf tussen ’n predikantpos vir brugbediening en ’n pos vir ’n onbepaalde termyn, en word vergoed 
volgens die algemene sinodale riglyne;  
3.2.5 vergoeding mag wel in uitsonderlike omstandighede vooraf onderhandel word tussen partye met dien 
verstande dat die bostaande riglyn sal geld indien die gemeente dit kan bekostig; 
3.2.6 indien die pos vir brugbediening ses maande of korter is, is dit nie pensioendraend nie en berus die 
vergoeding op die beginsel van totale koste van indiensneming. Indien die pos vir brugbediening vir ’n 
periode van langer as ses maande  is, geld die bepalinge van Reglement 15: Reglement vir vaste 
termynposte. 
3.3 Die pos vir brugbediening het duidelik-omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van bedienaar 
van die Woord in direkte verband staan, en die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad oor: 
3.3.1 die termyn vir die kontrakperiode van die  predikant in die brugbedieningspos; 
3.3.2 opstel van die diensooreenkoms; 
3.3.3  opstel van die pligtestaat aan die hand van Kerkorde Artikel 9.  
3.4 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur het, kan 
die kerkraad oorgaan tot die benoemingsproses. 
4. BENOEMING 

4.1 Die Kerkraad benoem ʼn geskikte kandidaat as brugpredikant in ooreenstemming met die kerklike 
voorskrifte (Artikel 7 van die Kerkorde), en finaliseer in oorleg met die ring of sy gevolmagtigde die 
diensooreenkoms. 
4.2 Die benoeming geskied tydens ʼn kerkraadsvergadering uit ʼn groslys van ten minste twee name van 
predikante (wat geskikte emeriti insluit).   
4.3 Bedienaars van die Woord kan as brugpredikant benoem word: 
4.3.1 wat die opleiding as brugpredikant deurloop het; 

4.3.2 wat oor ʼn wye bedieningservaring beskik; 
4.3.3 wat vertroud is met die breë kerkverband se funksionering; 
4.3.4 wie se VBO-punte op datum is; en 
4.3.5 na oorleg met die sinodale strukture en deur die ring of sy gevolmagtigde geskik geag is vir die 
spesifieke gemeente se omstandighede en bedieningsbehoeftes. 
4.4 Die benoemde se naam word aan die gemeente voorgelê vir approbasie by  
twee Sondae se eredienste. 
5.  AANSTELLING EN BEVESTIGING 
5.1 Nadat approbasie verkry is, keur die ring of sy gevolmagtigde die benoeming goed tesame met die 
finale diensooreenkoms. 
5.2 Nadat die skriftelike aanvaarding van die diensooreenkoms deur die  benoemde ontvang is, word die 
benoemde as bedienaar van die Woord in die gemeente bevestig.   
6. POSISIE VAN DIE PREDIKANT IN ’N BRUGBEDIENINGSPOS 
6.1 Die brugpredikant kan verkies word as voorsitter van die kerkraad aan die hand van Artikel 28 van die 
Kerkorde; 
6.2 kan nie as kandidaat oorweeg word vir die vulling  van die vakature nie; 
6.3 kan na meerdere vergaderings afgevaardig word;  
6.4 staan onder opsig en tug van die ring. 
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7.  OPDRAG VAN PREDIKANT IN ’N BRUGBEDIENINGSPOS 

Die predikant in ʼn brugbedieningspos begelei die gemeente ten opsigte van visionering en beplanning met 
die oog op die toekomstige bedeling:  
7.1 om oor haar eie geskiedenis (verlede) na te dink; 
7.2 om haar identiteit te herontdek, en God se roeping vir die gemeente vir die volgende jare te verstaan; 

7.3 deur die proses om afskeid te neem van ʼn bedeling wat verby is en voorbereidings te tref  vir ʼn nuwe 
bedeling of fase  in die gemeentebediening; 
7.4 in hulle verhouding met die breë kerkverband; 

7.5 ter voorbereiding vir ʼn nuwe predikant. 

7.6 Die predikant in ʼn brugbedieningspos: 
7.6.1 doen maandeliks verslag aan die kerkraad en ringskommissie. 
 
BRUGBEDIENING (A.16.3 bl 356 pt 4.1.4.2.4, bl 362 pt 3.1.4; T.16.3.1 bl 1 pt 1.1, Notule Dag 6 pt 17) 
Die Algemene Sinode: 
1.1.1 besluit dat die saak van Brugbediening deur die Projekspan Gemeentebediening hanteer 
moet word. 
1.1.2 besluit om die Riglyne vir Brugbediening te gebruik wanneer gemeentes die behoefte het aan 
brugbediening. 
 
BYBELGENOOTSKAP (A.9.2 bl 198 pt 3.9, Notule Dag 4 pt 5) 
3.9.1 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 waar gedien word op die verskillende beheerliggame van die 
Bybelgenootskap. 
3.9.2 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 wees. Elke R42 help die Bybelgenootskap om een Bybel bekostigbaar beskikbaar te stel en kan 
as doelwit per lidmaat per jaar gestel word. Gemeentes word steeds aangemoedig om tydens 
Pinkster en op Bybelsondag spesiale kollektes vir Bybelverspreiding op te neem. 
3.9.3 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om van die Bybelgebaseerde 
geletterdheidsmateriaal van die Bybelgenootskap gebruik te maak in geletterdheidsprojekte wat 
gemeentes plaaslik en elders aanbied. 
 
BYBEL-MEDIA (A.9.1 bl 192 pt 8, Notule Dag 4 pt 4) 
8.1 Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit vir die inhoud van Kerkbode wat uitmuntend 
daarin slaag om die missionale werk van die kerk aan sy lidmate oor te dra. 
8.2 Die Algemene Sinode neem kennis van die beperkte oplaag van Kerkbode en dra dit aan die 
ASM op om alle gemeentes ernstig te versoek om vir ’n beduidende aantal lidmate op die 
kerkkoerant in te teken en aldus die voortbestaan van die koerant te verseker, en om só ook by te 
dra tot beter interne kerklike  kommunikasie. 
8.3 Die Algemene Sinode ondersteun die rol van LiG en moedig alle gemeentes aan om dié 
Christelike gesinstydskrif in Afrikaans te ondersteun, te bemark en by wyse van grootskaalse 
intekening te help uitbou. 
8.4 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in hulle keuse van literatuur vir gemeentelike 
gebruik (onder meer Bybelstudies en geloofsvorming) verkieslik voorkeur te gee aan produkte 
van die Algemene Sinode se eie uitgewer. 
8.5 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in hulle uitreikaksies die NBI-kursus en 
Bybel-Media se materiaal vir gevangenes en nie-lesers (GNM) te gebruik. 
8.6 Die Algemene Sinode herbevestig vorige besluite dat gemeentes opgeroep word om jaarliks die 
bedieningswerk van Bybel-Media by wyse van ’n donasie of spesiale kollekte te ondersteun. 
 
BYBELVERKLARING (A.9.2 bl.196 pt 2.4, Notule Dag 4 pt 5) 
2.4.1 Insig in die Bybel-reeks 
Dat die Algemene Sinode die ASBV versoek om in oorleg met Bybel-Media weer te besin oor die 
bemarking en voortsetting van die reeks in die lig van die verkope en die behoefte van lidmate. 
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Dat die ASBV versoek word om te besin oor nuwe wyses waarop die lidmate by die lees en 
verstaan van die Bybel betrokke gemaak kan word, en dat oorweeg word om Reglement 5 
dienooreenkomstig te wysig.  
2.4.2 Dank teenoor Bybelmedia (BM) 
Dat die Algemene Sinode sy opregte dank betuig teenoor Bybel-Media (BM) vir die kreatiewe wyse 
waarop die voormalige SBG-reeks tans as die Insig in die Bybel-reeks bemark word, asook vir die 
moontlike voortsetting daarvan.  
2.4.3 Samewerking met die VGKSA  
Dat die Algemene Sinode die nouer samewerking met die VGKSA op die terrein van Bybelvertaling 
en -verklaring ondersteun. 
 
BYBELVERTALING (A.9.2 bl 195 pt 1.4, Notule Dag 4 pt 5) 
1.4.1 Vordering met die nuwe vertaalprojek (BDV) 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die mate van vordering met die projek vir die 
bronteksgeörienteerde vertaling van die Bybel in Afrikaans.  
1.4.2 Rol van NG Kerklidmate 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot aantal lidmate wat as teoloë, brontaal- 
en doeltaalkenners as medewerkers betrokke is by die BDV.  
1.4.3 Webblad www.bybeldirektevertaling.co.za en die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte 
vertaling. 
Die Algemene Sinode moedig leraars, lidmate en gemeentes aan om op die BSA se webblad 
kennis te neem van die projek en sy vordering, asook van die gepubliseerde Nuwe Testament en 
Psalms: 'n Direkte vertaling.  
1.4.4 Hoofletters/kleinletters in Ou-Testamentiese Messiaanse profesieë 
Die Algemene Sinode aanvaar die vertalers se vertaling van die Messiaanse tekste in hulle OT-
verband en voor die hand liggende betekenis, en dat genoemde tekste met ʼn voetnoot gemerk 
word as verwysend na Christus in die NT en dat in die NT weer na die OT verwys word. Die 
Algemene Sinode neem met dank kennis van die wyse waarop die BSA besig is om op baie 
verantwoordelike wyse met al die kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik, hierdie saak te hanteer. 
1.4.5 Pogings om die Bybelvertaling te diskrediteer 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die wyse waarop die BSA so wyd moontlik die 
korrekte inligting in verband met die vertaalprojek aan alle kerke beskikbaar gestel het, en doen ’n 
beroep op lidmate om hulle nie aan onwaar bewerings oor die vertaalprojek te steur nie, maar om 
op die www.bybeldirektevertaling.co.za die korrekte inligting na te gaan. Die Algemene Sinode 
distansieer hom van die pogings om die BDV te diskrediteer. 
1.4.6 Finansiële steun vir BDV 
Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA geen direkte bydrae vir die BDV 
van onderskeie kerke vra nie, maar moedig ons eie lidmate en gemeentes aan om die projek 
finansieel te ondersteun.  
1.4.7 Opdrag 
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASBV om steeds sy volle medewerking aan die BSA te 
verleen vir hierdie groot projek. 
 
CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (A.9.3 bl 202 pt 5, T.9.3.1 bl 1, Notule Dag 4 pt 4 ) 
5.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werk wat deur CLF gedoen word en 
versoek hulle om daarmee voort te gaan. 
5.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes om gemeentes aan te moedig om van die produkreeks 
van CLF gebruik te maak. 
5.3 Die konstitusie van CLF word soos volg gewysig ten opsigte van die konstituering van die 
ledevergadering: "Die ledevergadering van Christelike Lektuurfonds bestaan uit 9 lede, ses 
aangewys deur die Algemene Sinode in oorleg met die CLF, een aangewys deur die VGKSA, een 
aangewys deur die NGKA en een aangewys deur die RCA" (soos gewysig). 
5.4 Die konstitusie van CLF word soos volg gewysig ten opsigte van die ontbinding van die van 
CLF: "CLF kan slegs ontbind nadat die Algemene Sinode van die NG Kerk of sy regsopvolger se 
instemming bekom is. Die restant van die vaste en roerende bates sal by ontbinding die Algemene 

http://www.bybeldirektevertaling.co.za/
http://www.bybeldirektevertaling.co.za/
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Sinode van die NG Kerk of sy regsopvolger toeval, wat dit moet aanwend vir die doel waarvoor die 
bates geskep is, of vir 'n naastenby soortgelyke doel.” 
5.5 Die AlgemeneSinode wys die volgende persone aan as stemgeregtigde afgevaardigdes op die 
ledevergadering van CLF: dr EC Orsmond, dr CHJ van Schalkwyk, ds WJ Botha, prof PGJ Meiring, 
ds FJ Cillié, dr RB van Aarde en ds WD Schoeman. 
5.6 Die Algemene Sinode keur die gewysigde konstitusie van die CLF in sy geheel goed (soos 
gewysig). 
 
CLF: GEWYSIGDE KONSTITUSIE VAN CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (2015) (Notule Dag 4 pt 4) 
Die Konstitusie van die CLF soos gewysig en goedgekeur word as bylae opgeneem in die 
Handelinge van die Algemene Sinode. 
 
DESMOND TUTU’S BIRTHDAY (Notule Dag 4 pt 9) 
The sixteenth meeting of the General Synod of the Dutch Reformed Church wishes to congratulate 
Emeritus Archbishop Desmond Mpilo Tutu on the occasion of his birthday.  
 
The General Synod has a deep and heartfelt appreciation for your life and work and especially the 
role you have played and is still playing in this country we all love.  
 
The General Synod has tremendous appreciation for your wisdom and integrity so evident in your 
consistent prophetic voice, faithfully representing Christ's cause.  
 
The General Synod wishes you well during this time, especially with regard to your health. May 
there be many more good and fruitful years, working and living together in our beautiful country we 
love so dearly. 
 
DOOP EN DOOPVIERING (A.12 bl 251, pt 3.3.4, Notule Dag 6 pt 4) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die ontwikkelinge oor die doop soos hierbo uiteengesit en, 
in herbevestiging van sy besluite van 2013 oor die sakramente, versoek die Sinode gemeentes om 
hierdie gesprek te kontinueer, ook aan die hand van die twee genoemde dokumente in die Agenda 
van die Algemene Sinode van 2013 (bl 93–119) oor doopviering en die samehang van sakramente. 
 
EIE AARD: KERK AS KERK NA EIE AARD (A.18 bl 414 pt 12.1, Notule Dag 5 pt 17) 
Die Algemene Sinode gee opdrag dat ’n indringende studie gedoen word oor die definiëring van die 
NG Kerk as kerk na eie aard (sui generis). 
 
EIENDOMME VAN SINODES, RINGE EN GEMEENTES IN DIE NG KERK (A.4 bl 43 pt 6.4.5; A.17.1 bl 
381 pt 5.1, Notule Dag 2 pt 26) 
6.4.5.1 Die Algemene Sinode versoek die kerkverband (sinodes, ringe en gemeentes) dringend om 
te help om die opname oor eiendomme af te handel. 
6.4.5.2 Die Algemene Sinode verseker die kerkverband dat die Moderamen die inligting met die 
grootste omsigtigheid en met rapport aan die Algemene Sinode sal gebruik. 
(Namibië is nie by bogenoemde besluit betrokke nie) 
 
EKOLOGIE (A.17.2 bl 398 pt 4, Notule Dag 6 pt 14) 
4.1 Die Algemene Sinode moedig lidmate, gemeentes, ringe en sinodes aan om in hul 
funksionering en bediening: 
4.1.1 gebruik te maak van beskikbare en nuut-ontwikkelde materiaal om die saak van die ekologie 
in hul werksaamhede te bevorder; 
4.1.2 ʼn profetiese stem te laat hoor waar die welwese van God se huishouding in gedrang kom; en 
4.1.3 ekumenies in gesprek te tree met ander geloofsgroeperinge en nie-kerklike organisasies 
rakende die saak van die ekologie. 
4.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Projekspan Ekologie op om: 
4.2.1 beskikbare en nuut-ontwikkelde materiaal beskikbaar te stel ten einde gemeentes en lidmate 
te begelei om ekologies sensitief te leef; en 
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4.2.2 ʼn studiestuk op te stel oor (1) hidrobreking, (2) kernkrag en (3) hernubare energie vir 
voorlegging by die volgende sinodesitting wat die Sinode sal kan begelei om formeel oor hierdie 
sake standpunt in te neem. 
4.3 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Steunspan Fondse en Bates om die moontlikhede 
van disinvestering in enige ekologies-onvriendelike beleggings te ondersoek vir voorlegging by 
die volgende sinodesitting. 
4.4 Die Algemene Sinode neem met dank en waardering kennis van Pous Franciskus se ensikliek, 
Laudato Si’, en skaar haar by die besorgdheid vir die florering van die aarde en alle lewende 
wesens wat daarin vervat is (https://laudatosi.com/). 
4.5 Die Algemene Sinode besluit om voortaan, in sensitiwiteit met God se huishouding, met 
eenvoud en spaarsamigheid, vergaderings steeds effektief in te rig. 
 
EKONOMIE (A.17.3 bl 405 pt 6, Notule Dag 6 pt 15) 
6.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die prosesverslag tov die ekonomie. 
6.2 Die Algemene Sinode dra dit aan ʼn projekspan op om ʼn standpuntinname oor die ekonomie te 
formuleer met betrekking tot die rol van die kerk in die hantering van armoede, ongelykheid en 
werkloosheid, deur gebruik te maak van kundige teoloë en ekonome. 
 
EKUMENE: AFRIKA (A.5 bl 54 pt 3.3.6, Notule Dag 2 pt 29) 
3.3.6.1 Die Algemene Sinode onderskryf die optrede vir die daarstel van ʼn struktuur vir die Afrika-
ekumene van die NG Kerkfamilie. 
3.3.6.2 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om voldoende kapasiteit vir hierdie werk van 
die NG Kerkfamilie te voorsien. 
 
EKUMENE: GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA (A.5 bl 58 pt 7.1, T. 18.1 bl 3 pt 5.3.1, Notule 
Dag 2 pt 29 ) 
Die Algemene Sinode besluit dat die Ooreenkoms met die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 
kennisname aan die vergadering deurgegee word. 
 
EKUMENE: LESOTHO EVANGELICAL CHURCH IN SOUTHERN AFRICA (A.5 bl 57 pt 6.1.4, Notule 
Dag 2 pt 29) 
Die Algemene Sinode besluit om itv Art 70 en Reglement ondersoek te doen na moontlike 
ekumeniese bande met die LECSA. 
 
EKUMENE: PILGRIMAGE OF JUSTICE AND PEACE (A.5 bl 52 pt 2.2.5, Notule Dag 2 pt 29) 
Die Algemene Sinode onderskryf die oproep tot en deelname aan die Pilgrimage of Justice and 
Peace en versoek die kerkverband om in eie konteks daaraan gestalte te gee. 
 
EMERITI (A.16.3 bylaag 1 bl 362 pt 3.2.4, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode: 
3.2.4.1 neem met dank kennis van die goeie werk wat deur emeriti gedoen is tydens hulle 
bediening en spreek waardering daarvoor uit; 
3.2.4.2 sinodes en ringe word versoek om aandag te gee aan emeriti binne hulle grense en hulle 
ook uit te nooi na kerklike gebeure. 
 
EREDIENS EN LITURGIE  (A 7.1 bl 121 pt 5, T.7.5.1 bl 1 pt 1.2, Notule Dag 3 pt 9) 
5.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag en verwys dit na die Projekspan vir 
Missionale Transformasie vir verdere optrede. 
5.2 Die Algemene Sinode besluit dat Erediens en Liturgie voortaan as ’n subspan van die 
Projekspan vir Missionale Transformasie funksioneer. 
 
FINANSIËLE AANGELEENTHEDE (A.6.1 bl 75 pt 6.4.5, Notule Dag 3 pt 5) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die hantering van die finansiële aangeleenthede deur die 
ASFB. 
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FINANSIËLE IMPLIKASIES: VOORSTELLE EN AANBEVELINGS (A.6.1 bl 74 pt 2.1, Notule Dag 3 pt 

5) 
Die Algemene Sinode besluit dat alle voorstelle wat ʼn finansiële implikasie het eers na die 
Tydelike Algemene Steunspan Fondse en Bates verwys word. 
 
FONDSE: BESKIKBAARHEID VAN (A.61 bl 75 pt 6.5.2, Notule Dag 3 pt 5) 
6.5.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van BYLAAG 4. 
6.5.2.2 Die Algemene Sinode besluit om te volstaan met die huidige 0,28% heffing vir elke Sinode 
en dat dit nie hoër aangepas moet word nie. Elke Sinode se bydrae tot die Algemene Sinode word 
beperk tot 0,28% van die vorige jaar se totale lopende inkomste van die gemeentes. 
 
FONDS VIR KAPASITEIT EN PROJEKTE (A.16.1, T.16.1.1 bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 16) 
3.4 Die Algemene Sinode versoek die drie kuratoria om in samewerking met die Algemene Sinode 
finansieel by te dra tot ’n fonds waardeur kapasiteit ingekoop kan word asook projekte afgehandel 
kan word. 
 
GEDRAGSKODE (A.16.3 bl 360 pt 5.3.2, A.16.3 (Aanvullende Agenda) bl 77 pt 5.3.2, T.16.3.1 bl 2 pt 
2.1, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode besluit: 
1.1.1 om die laaste sin van die gedragskode Die nie-nakoming van die gedragskode kan lei tot die 
opskorting/verlies van bevoegdheid, te skrap. 
 
GEDRAGSKODE (Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode besluit om ’n gedragskode vir predikante van die NG Kerk te aanvaar. 
 
GEDRAGSKODE (Notule Dag pt 10) 
Die Algemene Sinode besluit om die ASP opdrag te gee om die 10 samestellende sinodes te 
raadpleeg met betrekking tot die daarstelling van ’n gedragskode en verslag te doen aan die 
volgende Algemene Sinode. 
 
GEDRAGSKODE (A.16.3 bl 360 pt 5.3, A.16.3 (Aanvullende Agenda) bl 77 pt 5.3, T.16.3.2 bl 1 pt 3.1, 
Notule Dag 6 pt 17) 
Die Algemene Sinode 
3.1.1 moedig kerkrade aan om die voorgestelde gedragskode waarvan die Sinode kennis geneem 
het, as werksdokument te gebruik in die hantering van die versorging en begeleiding van 
predikante; 
3.1.2 versoek ringe om hiermee behulpsaam te wees; en  
3.1.3 versoek kommentaar en terugvoering aan die ASP oor die inhoud en bruikbaarheid van die 
voorgestelde gedragskode. 
 
GELOOF EN WETENSKAP 
Kyk by Gereformeerde Hermeneutiek 
 
GEMEENTEBEDIENING  (A 7.2 bl 124 pt 3, T.7.5.1 bl 1 pt 1.3, Notule Dag 3 pt 9) 
3.1 Die Algemene Sinode versoek die leierskap van die streeksinodes om deeglik kennis te neem 
van punte 2.1–2.7 (A.7.2 bl 124) en dit in hulle werkswyses te inkorporeer.  
3.2 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om toe te sien dat die opleiding van 
teologiese studente en die voortgesette opleiding van predikante voldoende aandag gee aan die 
ontwikkeling van leiers wat missionale transformasie kan lei.  
3.3 Die Algemene Sinode besluit dat Gemeentebediening voortaan as deel van die Projekspan 
Missionale Transformasie funksioneer. 
 
GENADEDOOD (A.12 bl 251 pt 3.2.2, Notule Dag 6 pt 4) 
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit vir hierdie inisiatief en ondersteun die kontinuering van 
hierdie studie. 
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GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK/BEDIENING VAN BEVRYDING/GELOOF EN WETENSKAP 
(A.12 bl 253 pt 4.1.4, Notule Dag 6 pt 6) 
4.1.4.1 Die Algemene Sinode neem die dokument (Ons Christelike geloof en die wetenskap) 
BYLAAG 3 ter tafel. 
4.1.4.2 Die Algemene Sinode moedig sinodes, ringe en gemeentes aan om hierdie dokument 
prakties aan te wend in gesprek met lidmate. 
4.1.4.3 Die Algemene Sinode ondersteun die inisiatief van ALTAS in die volgende jare om in 
samewerking met die onderskeie sinodes, geleenthede met predikante van daardie sinodes te 
skep, om na aanleiding van hierdie hermeneutiese benadering onderskeidend tekste te lees. 
4.1.4.4 Die Algemene Sinode aanvaar dat daar diegene is wat nie saamstem met hierdie 
hermeneutiese benadering nie en nooi juis daarom almal, van watter oortuiging ook, om hierdie 
inisiatief te ondersteun en hulle benaderings met mekaar te toets.  
4.1.4.5 Die Algemene Sinode versoek sinodes om hierdie inisiatief prakties te ondersteun met die 
nodige finansiële en logistieke hulp. 
 
GRONDHERVORMING, LANDELIKE ONTWIKKELING EN LANDBOU (A.17.1 bl 382 pt 5.4, Notule Dag 
6 pt 9) 
5.4.1 Die Algemene Sinode wys weer ʼn projekspan aan om leiding te gee tov hierdie belangrike en 
sensitiewe saak. 
5.4.2 Die Algemene Sinode aanvaar die besluite van 2011 en 2013 as riglyne vir die werk van die 
Projekspan. 
 
HUGENOTE KOLLEGE (A.16.2 bl 352 pt 9, Notule Dag 3 pt 17) 
Die Algemene Sinode besluit om die waarnemerstatus van Hugenote Kollege by die Algemene 
Kuratorium tot die volgende sitting van die Algemene Sinode te verleng. 
 
HUWELIKSBEVESTIGING: KERKLIKE (A.18 bl 412 pt 10.2, Notule Dag 5 pt 17) 
10.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die besluite van die ASR. 
10.2.2 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om toe te sien dat vorige besluite 
rakende kerklike huweliksbevestiging en sake wat daarmee verband hou, uitgevoer word. 
 
JEUGBEDIENING (T.8.3.1 bl 1 pt 1, Notule Dag 3 pt 13) 
1.1 Die Algemene Sinode vestig ’n Projekspan vir Jeugbediening om in ooreenstemming met die 
goedgekeurde Missionale transformasie alle bestaande en moontlike nuwe jeug-subspanne en 
inisiatiewe te koördineer met die oog op beleidsbepaling en ’n holistiese, inklusiewe ontwikkeling 
van jeugbediening.  
1.2 Die Algemene sinode versoek die Algemene Steunspan Fondse en Bates om te begroot vir die 
werksaamhede van die Projekspan vir Jeugbediening sowel as die subspanne vir Kategese, 
Jeugnetwerke ( #imagine), Jeugnavorsing en Belydenisaflegging. 
 
JEUGBEDIENING: DANKBETUIGING (T.8.3.1 bl 1 pt 2, Notule Dag 3 pt 13) 
2.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die 5 projekspanne 
van die Algemene Sinode vir die tydperk 2013–2015, naamlik Belydenis van Geloof (BVG), 
Jeugnavorsing, Jeugnetwerke, Kategese en Onderwys.    
2.2 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor alle betrokkenes by hierdie projekte. Die 
Sinode spreek in die besonder sy waardering uit teenoor al die ander deelnemende kerke en 
instansies soos Bybel-Media wat saam met die NG Kerk aan betrokke projekte soos oa die 
jeugnavorsing en kategese gewerk het.  
2.3 Die Algemene Sinode bedank by name prof Chris Smit en dr Mike van der Linde vir hulle 
buitengewone harde werk aan die jeugnavorsing. Daarmee saam bedank die Sinode Business 
Enterprises @ University of Pretoria vir hulle dienste. Ons bedank ook die ondersteuning van die 
Departement Praktiese Teologie van die Universiteit van Pretoria wat die projek akademies 
huisves sowel as finansieel ondersteun het. 
 
 
 



AS Besluiteregister 2015:  Bylaag 7 

114 
 

JEUGINISIATIEWE (T.8.3.1 bl 2 pt 7, Notule Dag 3 pt 13) 
Die Algemene Sinode besluit om in die plek van die bestaande “Jeugnetwerk” ’n nuwe Subspan 
vir  Jeuginisiatiewe te vestig wat as deel van bg Projekspan ook vennote in jeugbedienings in 
ekumeniese verband in ’n netwerk inbind – byvoorbeeld  #imagine. 
 
JEUGNAVORSING (T.8.3.1 bl 1 pt 4, Notule Dag 3 pt 13) 
4.1 Die Algemene Sinode gee opdrag aan alle betrokke subspanne om kennis te neem van die 
bevindinge van die studie en hul bediening aan die jeug dienooreenkomstig aan te pas. 
4.2 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Projekspan vir Leerstellige en Aktuele Sake om die 

kerk met ʼn deurdagte studiestuk te dien en aanbevelings oor die etiese en normatiewe 
uitdagings aangaande die seksuele wat die verslag op die tafel plaas, te maak.  
4.3 Die Algemene Sinode versoek sinodes en gemeentes om ernstig kennis te neem van die 
verslag en indringend oor die implikasies vir jeugbediening en veral kategese te besin. 
4.4 Die Algemene Sinode besluit dat Jeugnavorsing voortaan as subspan van die Projekspan vir 
Jeugbediening funksioneer. 
 
KATEGESE (T.8.3.1 bl 1 pt 5, Notule Dag 3 pt 13) 
5.1 Die Algemene Sinode volstaan met die samestelling van die huidige subspan en herbevestig 
hulle opdrag: 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. 
5.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die subspan op om na te dink oor nuwe vorme van 
publikasies in ons digitale era. 
5.3 Die Algemene Sinode besluit dat Kategese voortaan as subspan van die Projekspan vir 
Jeugbediening funksioneer. 
 
KERKBODE/WOORDFEES. (A.15 bl 316 pt 2.9.1.13, Notule Dag 4 pt 4) 
*1 Die Algemene Sinode besluit dat die Moderamen gedoen het wat moontlik was om die saak wat 
na hom verwys is, te hanteer en in die reine te bring. 
*2 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om voort te gaan met sy pastorale helende 
gesprek met mnr Jean Oosthuizen. 
 
KERKHERENIGING: ASSOSIASIE/AFFILIASIE MET DIE KERKVERBAND: ALTERNATIEWE VORME 
(B.3 bl 431, T.18.3 bl 2 pt 3.2, Notule Dag 5 pt 19) 
Die Algemene Sinode erken die behoeftes soos uitgespreek in die Beskrywingspunt B.3 en 
bevestig dat dit hanteer word in die voorgestelde bemagtigingsartikel Artikel 71 (vergelyk hierbo). 
 
KERKHERENIGING: LOODSKOMITEE (A.10 bl 207 pt 4.4.8, Notule Dag 5 pt 19) 
4.4.8.1 Die Algemene Sinode bevestig die bestaan en rol van die Loodskomitee in die proses van 
kerkhereniging tussen die VGKSA en die NG Kerk. 
4.4.8.2 Die Algemene Sinode tref pro-aktief reëlings om dieselfde struktuur mbt die 
onderhandelinge tussen die vier kerke van die NG Kerkfamilie daar te stel. 
 
KERKHERENIGING: NG KERK, VGKSA, NGKA EN RCA/TUSSEN-ORDE (A.10 bl 208 pt 5.5,  Notule 
Dag 5 pt 19)  
5.5.1 Die Algemene Sinode spreek haar dank teenoor die ander drie kerke van die NG Kerkfamilie 
uit oor hulle bereidwilligheid en verbintenis dat die vier kerke saam die pad na hereniging loop. 
5.5.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om toe te sien dat daar kapasiteit is 
sodat die onderhandelingspad van die vier kerke volhoubaar is. 
5.5.3 Die Algemene Sinode is dankbaar vir die uitkoms van die Volmoedkonsultasie, en spreek sy 
dank teenoor die kerke van die NG Kerkfamilie, Wes- en Suid-Kaapland asook prof Leo Koffeman 
en ds Evert Overeem uit vir harde en postiewe werk. 
5.5.4 Die Algemene Sinode ontvang die werk van die Zikomowerkwinkel en die voorgestelde 
Tussen-orde met dank. 
5.5.5 Die Algemene Sinode keur die Tussen-orde goed mdo op die kerkherenigingsreis van die 
kerke van die NG Kerkfamilie. 
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KERKHERENIGING: TUSSEN-ORDE (A.10 bl 208 pt 5.5, bl 240, T.18.3 bl 1 pt 1.2, Notule Dag 5 pt 19) 
1.2.1 Die Algemene Sinode keur dit goed dat na pt 5.5.5 op bl 208 'n nuwe 5.5.6 ingevoeg word: 
5.5.6 Die Algemene Sinode keur ʼn nuwe pt 6.5 met opskrif Tussen-orde in Hoofstuk 6 van die 
Kerkorde met ʼn gepaardgaande nuwe Artikel 71 goed: 
6.5 Tussen-orde 
Artikel 71 
71.1 Met die oog op enige proses van kerkhereniging van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerkfamilie onderling, of kerkvereniging met ander gereformeerde kerke, stel die Algemene 
Sinode vir sodanige samewerking en/of samevoeging van werksaamhede reëlings  vas. 
71.2 Sodanige reëlings word in ʼn Tussen-orde omskryf, wat na die goedkeuring van die Algemene 
Sinode in die Kerkordeboek opgeneem word. 
71.3 Waar ʼn Tussen-orde in stryd is met die Kerkorde of waar ʼn Tussen-orde nie vir ʼn bepaalde 
saak voorsiening maak nie, geld die Kerkorde. 
71.4 Waar ʼn Tussen-orde in stryd is met die bepalings en reglemente van die samestellende 
sinodes of waar ʼn Tussen-orde nie vir ʼn bepaalde saak voorsiening maak nie, kan ʼn Tussen-orde 
eers in ʼn sinode gebruik word nadat  die goedkeuring van die betrokke sinode verkry is.   
71.5 ʼn Tussen-orde is nie bepalend of bindend vir die vorm en inhoud van ʼn nuwe Kerkorde wat 
later in ʼn verenigde kerk saamgestel mag word nie. 
71.6 ʼn Tussen-orde word gesamentlik opgestel en moet die goedkeuring dra van die 
gevolmagtigde verteenwoordigers van al die betrokke kerke wat in die proses van vereniging of 
hereniging met die Nederduitse Gereformeerde Kerk is. 
71.7 ʼn Tussen-orde sal alleen van toepassing wees waar twee of meer regspersone van 
verskillende kerkverbande daartoe ooreenkom. 
 
KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSLEWERING (A.14.2 bl 311 pt 6.8, Notule Dag 5 pt 21) 
Die Algemene Sinode versoek sinodes en ander kerklike strukture om die kerklike maatskaplike 
dienslewering as deel van die kerk se diakonale bediening te integreer. 
 
KERKLIKE MAATSKAPPYE: OORSIGFUNKSIE EN WAARDESTELSELS (A.4 bl 40 pt 3.1, bl 46 pt 4.2, 
Notule Dag 2 pt 26) 
4.2.1 Die Sinode besluit dat elkeen van die maatskappye/ondernemings ’n ouditkomitee sal hê wat 
só saamgestel is dat die komitee met wesentlike onafhanklikheid van die betrokke 
direksie/beheerraad ’n oorsigfunksie kan verrig. Elke maatskappy/onderneming bepaal self die 
mandaat van sy ouditkomitee, maar dit moet ten minste insluit dat die ouditkomitee volle toegang 
moet hê tot die nodige inligting om ’n onafhanklike mening te vorm oor die volgende waardes: 
4.2.1.1 Die integriteit van die rekeningkundige stelsel en die inligtingstelsel volgens algemene 
aanvaarde standaarde en praktyke, soos gesertifiseer deur die eksterne ouditeur. 
4.2.1.2 Die interne en eksterne deursigtigheid en openbaarmaking van die 
maatskappy/onderneming se sake. 
4.2.1.3 Die verantwoordbaarheid van die direksie/beheerraad en senior personeel in terme van 
hulle kundigheid, vermoë en prestasie. 
4.2.1.4 Die onafhanklikheid van die maatskappy/onderneming met betrekking tot sy 
besigheidsaktiwiteite, beheer en bestuur. 
4.2.1.5 Die billikheid van direkteursvergoeding, personeelvergoeding en vergoeding vir reis- en 
verblyfkoste, binne die konteks van die nie-winsnemende en kerklike aard van die 
maatskappye/ondernemings. 
4.2.1.6 Die uitvoering van direksiebesluite en die eksterne ouditeur se bestuursverslag deur 
bestuur. 
4.2.1.7 Die kwaliteit en integriteit van die eksterne oudit. 
4.2.1.8 Die toepaslikheid van die beleggingsportefeulje in terme van die nie-winsnemende aard 
van die maatskappy/onderneming. 
4.2.1.9 Die mate waartoe die direksie/beheerraad monetêre en nie-monetêre risiko’s identifiseer en 
bestuur. 
4.2.1.10 Die handhawing van ’n funksionele onderskeid tussen beheer- en bestuursaktiwiteite. 
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4.2.2 Die Sinode besluit dat elke maatskappy/onderneming na goeddunke ook ’n 
vergoedingskomitee kan hê wat ’n oorsigfunksie verrig ten opsigte van vergoedingsverwante 
aspekte. 
4.2.3 Die Sinode besluit dat die ouditkomitees/vergoedingskomitees  op gereelde grondslag aan die 
betrokke direksie/beheerraad verslag sal doen en ook jaarliks 'n kort oorsigverslag ten opsigte van 
bogenoemde sal dien by die "Steunspan Kerklike Maatskappye" en/of ’n ander oorsigmeganisme 
wat deur die Algemene Sinode daar gestel mag word. 
 
KERKLIKE MAATSKAPPYE: STEUNSPAN (A.15 bl 315 pt 2.8.1, A.9.3 bl 202 pt 4, A.4 bl 40 pt 3.1, bl 
45 pt 3.3, Notule Dag 2 pt 26) 
3.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat ’n houermaatskappy of derglike oorhoofse regspersoon, 
vanweë die diverse onstaansgeskiedenisse, ondernemingsvorme,  strategiese doelwitte, 
strukturering en funksionering van Bybel-Media, die Christelike Lektuurfonds en die Hugenote 
Kollege, nie wenslik of haalbaar is nie. 
3.3.2 Die Algemene Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die drie entiteite se 
begerigheid en gewilligheid om in ’n gees van samewerking, deursigtigheid, welwillendheid, 
sinergie en wedersydse ondersteuning saam te werk om hulpbronne te koördineer en om binne 
die raamwerk van hulle eie doelwitte en kapasiteit ook  mee te help  om die strategiese doelwitte 
van die Algemene Sinode te verwesenlik. 
3.3.3 Die Algemene Sinode keur die totstandkoming van 'n "Steunspan Kerklike Maatskappye" 
goed, wat bestaan uit twee afgevaardigdes van elk van die Algemene Sinode, Bybel-Media, die 
Christelike Lektuurfonds en Hugenote Kollege en wat ten minste een keer per jaar sal vergader. 
3.3.4 Die Sinode besluit dat die Steunspan nie uitvoerende bevoegdheid het nie, maar wel die 
volgende funksies: 
3.3.4.1 oorsig oor die korporatiewe beheer van die maatskappye; 
3.3.4.2 koördinering en belyning van die werksaamhede van die maatskappye/ondernemings 
onderling en met die strategiese doelwitte van die Algemene Sinode; 
3.3.4.3 dien as primêre kommunikasiepunt tussen die maatskappye/ondernemings onderling en 
die Algemene Sinode ten opsigte van prioriteite en strategiese doelwitte. 
3.3.5 Die Algemene Sinode besluit dat alle interaksie tussen die AS, BM, CLF en HK moet voldoen 
aan gemeenregtelike administratiewe geregtigheid en prosedurele billikheid. 
3.3.6 Die Algemene Sinode besluit dat elke entiteit wat op die steunspan verteenwoordig word vir 
sy eie afvaardiging se reis- en verblyfkoste verantwoordelik is. 
 
KERKORDE: HERSIENING VAN DIE (A.18 bl 414 pt 13.2, Notule Dag 5 pt 17)  
13.2.1 Die Algemene Sinode keur die reëling van die ASR goed dat persone wat wysiginge aan die 
Kerkorde wil bespreek, die Tydelike Taakspan Regte voor die behandeling van die ASR-verslag 
ontmoet. 
 
KERKVERBAND (A.11 bl 249, A.11 (Laatstukke) bl 7, T.18.2 bl 1 pt 1.1, Notule Dag 5 pt 8) 
1.1.1 Die Algemene Sinode besluit dat Laatstuk A.11 ontvanklik is. 
1.1.2 Die Algemene Sinode verwys Laatstuk A.11 na die Tydelike Taakspan Kerkverband om die 
Algemene Sinode te adviseer oor die verdere hantering tydens en na afloop van die vergadering. 
 
KERKVERBAND (A.11 bl 249, A.11 (Laatstukke) bl 7, T.18.2 bl 1 pt 1.1, T.11.1 bl 1 pt 1, Notule Dag 5 pt 
8)   
1.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag A.11 en alle voorstelle/amendamente in die 
verband. 
1.2 Die Algemene Sinode verwys al die stukke in 1.1 na die 10 samestellende sinodes vir 
bespreking en kommentaar aan die ASM met die oog op ’n finale verslag aan die volgende 
Algemene Sinode in sitting. 
1.3 Die huidige frekwensie van vergadering (tweejaarliks) en die huidige samestelling van die 
Algemene Sinode (200) word intussen gehandhaaf. 
1.4 Die ASM word vir die reses bedryf as uitgebreide Moderamen (vier afgevaardigdes uit elk van 
die 10 saamstellende sinodes) met die oog op beter kommunikasie en groter kapasiteit. 
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1.5 Die Algemene Sinode versoek die TTR om die nodige reglementswysiginge aan te bring en 
tydens hierdie Sinode aan die Sinode voor te lê vir goedkeuring. 
 
KMDR EN MISSIONALE DIAKONAAT (A.14.2 bl 308 pt 3.1, T.18.4 bl 1 pt 1.2, Notule Dag 5 pt 21, 
Notule Dag 6 pt 17)  
1.2.1 Die Algemene Sinode keur dit goed dat Aanbeveling 3.1 soos volg gewysig word: 
Die Algemene Sinode wys ’n Steunspan vir Missionale Diakonaat aan om:  
3.1.1 met die navorsing en toerusting oor missionale diakonaat voort te gaan; 
3.1.2 die bedieningsadministrasie van UKUBA-beweging voort te sit; en 
3.1.3 die integrasie van missionale diakonaat binne die kerk te koördineer. 
 
LANDBOUSEISOEN (Notule Dag 6 pt 9) 
Die Algemene Sinode besluit om jaarliks die eerste Sondag in Oktober die landbouseisoen aan die 
Here op te dra en sy seën daarop te pleit. Vir 2015 kan dit op Sondag 11 Oktober 2015 gedoen 
word. 
 
LANDSWETTE VAN TOEPASSING OP GEMEENTES/DIE KERKVERBAND (A.18 bl 408 pt 5.3.3, Notule 
Dag 5 pt 17) 
5.3.3.1 Die Algemene Sinode keur die optrede van die ASR goed.  
5.3.3.2 Die Algemene Sinode besluit dat die volgende as Funksionele Besluit in die kerkordeboek 
bygevoeg word: Die Algemene Sinode bring van die belangrikste wetgewing wat direkte toepassing 
het op die Kerk onder die aandag van kerkvergaderings: 

 GRONDWET VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA, 1996 

 WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE, 66 van 1995 

 WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES, 75 van 1997 (met spesifieke verwysing na die 
uitbetaling van verlof) 

 WET OP GELYKE INDIENSNEMING, 55 van 1998 

 WET OP WERKLOOSHEIDSVERSEKERING, 30 van 1966 

 WET OP VERGOEDING VIR BEROEPSBESERINGS- EN SIEKTES, 130 van 1993 

 WET OP BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID, 85 van 1993 

 WET OP DIE ONTWIKKELING VAN VAARDIGEHEDE, 97 van 1998 

 WET OP DIE BEVORDERING VAN ADMINISTRATIEWE GEREGTIGHEID, 3 van 2000 

 REGULASIES VIR DIE ONDERSOEK VAN BEWEERDE WANGEDRAG EN DIE HOU VAN 
ONDERSOEKE,  R 978,  19 Julie 2002 

 REGULATIONS RELATING TO THE CONDUCT OF INQUIRIES INTO ALLEGED  
UNPROFESSIONAL CONDUCT UNDER THE HEALTH  PROFESSION ACT, 56  of 1974 

 DIE KINDERWET, 38 van 2005 

 PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT, 4 of 2013 (POPI) 

 WET OP DIE BEVORDERING VAN  TOEGANG TOT INLIGTING, 2 van 2000 

 BELASTINGWETGEWING 

 THE SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD: HEALTH AND SAFETY AT EVENTS –
REQUIREMENTS 2012  

Kerkvergaderings word daarop gewys om met die Aktuarius te skakel indien daar enige 
onsekerheid/navrae is. 
 
LIDMAATBEMAGTIGING (A 7.3 bl 127 pt 5, T.7.5.1 bl 1 pt 1.4, Notule Dag 3 pt 9) 
5.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag en verwys dit na die Projekspan vir 
Missionale Transformasie vir verdere optrede. 
5.2 Die Algemene Sinode besluit dat Lidmaatbemagtiging voortaan as ’n subspan van die 
Projekspan vir Missionale Transformasie funksioneer. 
 
MEERDERE VERGADERINGS – STEMMING DEUR AFGEVAARDIGDES (A.18 bl 4.1.2 pt 8.2, Notule 
Dag 5 pt 17) 
Die Algemene Sinode: 
8.2.1  onderskryf die advies van die ASR rakende die stemming deur afgevaardigdes; en 
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8.2.2 keur dit goed dat die beginsel vervat in die advies, opgeneem word in die nuwe Kerkordeboek. 
 
MENSWAARDIGHEID: SEISOEN VAN (A.13 bl 295 pt 11, Notule Dag 3 pt 15)  
11.1 Die Algemene Sinode versoek die onderskeie samestellende sinodes om: 

11.1.1 elk ʼn Sinodale Taakspan vir die Seisoen van Menswaardigheid aan te wys met die oog  
op die bevordering van die Seisoen se oogmerke in die sinodale gebied; 

11.1.2 samewerking waar en soos moontlik met die ander familiekerke te bevorder en ʼn 
gesamentlike taakspan tot stand te bring; 

11.1.3 ʼn begroting te verskaf aan die Sinodale Taakspan vir Menswaardigheid met die oog op die 
finansiering van die aktiwiteite van die Taakspan; 
11.1.4 tydens sinodale vergaderings die produkte van die Seisoen van Menswaardigheid te benut 
en te bevorder met die oog op groter deelname aan die Seisoen.  
11.2 Die Algemene Sinode besluit om tydens die Sinode die plakkate van die Seisoen as bron van 
bespreking en onderskeiding te benut. 
 
MISSIONALE EKKLESIOLOGIE (A 7.4 bl 132 pt 8, T.7.5.1 bl 1 pt 1.5, Notule Dag 3 pt 9) 
8.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag en verwys dit na die Projekspan vir 
Missionale Transformasie vir verdere optrede. 
8.2 Die Algemene Sinode besluit dat Missionale Ekklesiologie voortaan as ’n subspan van die 
Projekspan vir Missionale Transformasie funksioneer. 
 
MISSIONALE KERKWEES (A.16.1, T.16.1.1 bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 16) 
3.7 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om aandag te gee aan die aspek van 
missionale kerkwees waar oa kerkplanting die nodige aandag kry. 
 
MISSIONALE TRANSFORMASIE (A 7.5 bl 138 pt 5, T.7.5.1 bl 1 pt 1.1, Notule Dag 3 pt 9) 
5.1 Die Algemene Sinode vestig ʼn Projekspan vir Missionale Transformasie ten einde die 
“Gestuurde Manifes” (soos uiteengesit in die boekie “Gestuur” en gebaseer op die 
Raamwerkdokument – kyk pt 1 van hierdie verslag) strategies verder te ontwikkel.   
5.2 Die Algemene Sinode versoek die Projekspan Missionale Transformasie om die opdragte aan 
die subspanne vir Lidmaatbemagtiging, Missionale Ekklesiologie, Erediens en Liturgie,  
Gemeentebediening en Algemene Kuratorium (soos vervat in die verslae) uit te pak, te prioritiseer 
en te koördineer ten einde dieselfde strategiese doelwit na te streef. 
5.3 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Taakspan Fondse en Bates om te begroot vir die 
werksaamhede van die Projekspan Missionale Transformasie sowel as subspanne vir Lidmaat-
bemagtiging, Missionale Ekklesiologie, Gemeentebediening en Erediens en Liturgie. 
 
MODERATUUR: VERKIESING VAN (Notule Dag 6 pt 18) 
3.2.1 Die Algemene Sinode keur dit goed dat die voorstel nie aanvaar word nie aangesien so ’n  
reëling diskriminerend van aard kan wees. 
 
NAVORSING (A.7.6 bl 146 pt 7, Notule Dag 3 pt 8) 
7.1 Die Algemene Sinode bevestig dat navorsing ʼn kontinue werksaamheid van die Algemene 
Sinode is. 
7.2 Die Algemene Sinode versoek die huidige Taakspan: Navorsing om die opdragte aan 
Taakspanne wat navorsing behels, te belyn en te koördineer sodat integrering kan plaasvind.  
7.3 Die Algemene Sinode bevestig die belang van die opnames vir die Kerk en versoek gemeentes 
en sinodes om dit te ondersteun.  
7.4 Die Algemene Sinode keur die Kerkspieëlopname van 2017/2018 goed.   
7.5 Die Algemene Sinode versoek die ASFB om in die begroting voorsiening te maak vir die 
funksionering van die Taakspan in die uitvoering van hulle opdrag. 
7.6 Die Algemene Sinode versoek die ASFB om jaarliks voorsiening te maak vir navorsingsprojekte 
wat deur die Sinode goedgekeur is. 
 
NOODLENIGING (A.14.2 bl 311 pt 7.1, Notule Dag 5 pt 21) 
Die Algemene Sinode versoek die KMDR om die moontlikheid van vinnige noodleniging ten tyde 
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van rampe en ander krisisgebeure te ondersoek. 
 
NOTULE ALGEMENE SINODE 2013 EN BESKRYWINGSPUNT B.1 (A.15 bl 320 pt 6.2.2.3, B.1 bl 428, 
Notule Dag 6 pt 7) 
Die Algemene Sinode bekragtig die bevinding en handeling van die Moderamen en hanteer die 
onafgehandelde dele van die beskrywingspunt B.1 2013 as deel van die beskrywingspunte by 
hierdie vergadering. 
 
ONDERSTEUNENDE BETAALSTELSEL (A.6.1 bl 74 pt 6.1.2, Notule Dag 3 pt 5) 
Die Algemene Sinode neem kennis dat die saak aandag geniet het en dat die verslag vanaf die ASP 
oor hierdie sake by die Oktober 2015 vergadering van die ASFB sal dien. 
 
ONDERWYS (T.8.3.1 bl 2 pt 6, Notule Dag 3 pt 13)  
6.1 Die Algemene Sinode ondersteun Fedsas in die saak teen Ogod. 
6.2 Die Algemene Sinode moedig sinodes en gemeentes aan om betrokke te raak by die UKUBA-
beweging vir Vroeë Kindontwikkeling. 
6.3 Die Algemene Sinode moedig sinodes, ringe en gemeentes aan om die alle moontlike pogings 
aan te wend om die onderwys te ondersteun.  
6.4 Die Algemene Sinode besluit dat Onderwys voortaan as subspan van die Projekspan vir 
Jeugbediening funksioneer 
 
OPDRAGTE VAN ALGEMENE SINODE (A.4 bl 40 pt 2.6, Notule Dag 2 pt 26) 
Die Algemene Sinode besluit: 
1. dat opdragte duidelik moet uitspel wie dit moet doen en afhandel;  
2. dat opdragte nie sonder baie goeie motivering aan meer as een instansie gegee word nie en 
wegbeweeg word van die verwarrende “in oorleg met” of “na oorleg met”; en 
3. dat steunspanne/taakspanne wat opdragte van die Algemene Sinode ontvang aan die Algemene 
Sinode verslag doen tensy dit om baie goeie redes noodsaaklik is om tussentyds aan ’n ander 
instansie (soos bv die Moderamen of Bedryfspan) verslag te doen. 
 
OUDITKOMITEE  (A.6.2 bl 1 pt 5, Notule Dag 3 pt 6) 
Die Algemene Sinode besluit om die: 
5.1 handeling van die Moderamen tov die Ouditkomitee te bekragtig; 
5.2 beleid vir die Ouditkomitee goed te keur; 
5.3 beleid vir die aanstelling van lede van die Ouditkomitee goed te keur; 
5.4 geouditeerde finansiële state vir die jaar geëindig Februarie 2015 goed te keur. 
 
POPI (A.2 bl 27 pt 6.3, Notule Dag 2 pt 14) 
6.3.1 Die Algemene Sinode versoek alle kerklike media en sinodes (met uitsondering van Namibië) 
[hulle gemeentes, ringe, kerklike instansies, kerkkantore] om noukeurig te let op die vereistes van 
die PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT (POPI), 4 OF 2013.  
6.3.2 Die Algemene Sinode versoek die ASR om ʼn toepaslike handleiding saam te stel vir die 
kerklike argiewe, sinodes (met uitsondering van Namibië), hulle gemeentes, ringe, kerklike 
instansies en kerkkantore asook vir alle kerklike media tov die vereistes van die PROTECTION OF 
PERSONAL INFORMATION ACT (POPI), 4 OF 2013. 
 
PREDIKANTEBEGELEIDING (A.16.3 bl 356 pt 4.1.4.2, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode: 
4.1.4.2.1 neem met dank kennis van die riglyne oor predikantebegeleiding (Predikantesake Bylaag 
1). 
4.1.4.2.2 neem met dank kennis van die groot werk wat die verskillende predikantebegeleiers in 
die onderskeie sinodale gebiede reeds gedoen het en steeds mee besig is. 
4.1.4.2.3 versoek sinodes om hierdie riglyne te gebruik met die oog op predikantebegeleiding 
sodat leraars gehelp en ondersteun kan word ten opsigte van bedieningsvernuwing en -vreugde. 
4.1.4.2.4 neem punt 3 van Bylaag 1, wat handel oor brugbediening en versorging van emeriti, in 
behandeling en neem die nodige besluite. 
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PROFIEL VAN AFGESTUDEERDE STUDENT (A.16.1 bl 345 pt 7.1.1.3, Notule Dag 3 pt 16) 
Die NG Kerk herbesoek die goedgekeurde profiel van die afgestudeerde student en formuleer 
duidelike uitkomste/bevoegdhede vir die opleiding van leraars (eerste- en tweedeloopbaan-
studente) en kerklike dienswerkers. 
 
PROPORSIONELE KOMPONENT VAN SINODES SE AFVAARDIGING: BEREKENING VAN DIE (A.1 bl 
25, T.18.1 bl 2 pt 2.5.2, Notule Dag 2 pt 3) 
2.5.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis daarvan dat daar nie 'n gelyke aantal leraars en 
ouderlinge/diakens afgevaardig is nie vanweë omstandighede (vgl Artikel 38.1).  
2.5.2.2 Die Algemene Sinode neem verder kennis daarvan dat daar geen benadeling vir enige party 
is nie (die voorsitter toets die vergadering daaroor). 
2.5.2.3 In die lig hiervan aanvaar die vergadering die nie-nakoming van Artikel 38.1 en sit die 
vergadering voort asof aan die Artikel voldoen is. 
2.5.2.4 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om met die volgende sinode toe te sien dat 
aan die vereistes van die Artikel voldoen word. 
 
PROSES TER VERGADERING (A.1 bl 13 pt 12.1.10, T.18.1 bl 1 pt 2.2.2, Notule Dag 2 pt 3 ) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die bewoording van die Kerkorde 2013, Reglement van Orde, 
pt 1.4.2. 
 
RCA (A.10 bl 204 pt 2.5, Notule Dag 5 pt 19) 
2.5.1 Die Algemene Sinode is dankbaar vir die goeie verhoudinge met die RCA. 
2.5.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes waar daar gemeentes van die RCA is, om aandag te 
gee aan die ondersteuning van hierdie klein en wydverspreide kerk van die NG Kerkfamilie. 
 
REËLINGS SINODE 2015 (A.1 bl 16 pt 17, Notule Dag 2 pt 3) 
Die  Algemene Sinode keur die reëlings van die Agendaprojekspan/Ontwerpspan goed. 
 
REËLINGS SINODE 2015 (A.1 (Aanvullende Agenda) bl 3 pt 3, Notule Dag 2 pt 3) 
Die Algemene Sinode keur die aanvullende reëlings van die Agendaprojekspan/Ontwerpspan goed. 
 
REFORMASIE 500 (A.5 (Laatstukke) bl 6 pt 3, T.18.1 pt 5.1.1, Notule Dag 2 pt 29) 
Die Algemene Sinode keur die “Padkaart vir die viering van Reformasie 500” soos voorgelê goed, 
gee aan die aangewese Projekspan die mandaat om daarmee voort te gaan en besluit om geld 
daarvoor te bewillig. 
 
REGLEMENT ASA (A.2 bl 26 pt 2.5, Notule Dag 2 pt 14) 
2.5.1 Die Algemene Sinode besluit om die Reglement van die ASA uit te brei dat die 
“Inligtingsbeampte van die NG Kerk” vir die doeleindes van Wet 2 van 2000,  ʼn ex officio-lid met 
stemreg van die ASA moet wees.  
2.5.2  Die Algemene Sinode keur die ASA se gewysigde Reglement (ARGIEF BYLAAG 1) in sy geheel 
goed. 
 
REGLEMENT ASFB (A.6.1 bl 74 pt 3.1, T.6.1.1 bl 1 pt 3.1, Notule Dag 3 pt 5) 
Die Algemene Sinode besluit om die Reglement vir die ASFB soos volg te wysig: 
3.1.1 Vervang §2.1 §2.2 met ŉ nuwe §2.1 en hernommer met die volgende: 
2.1 Die ASFB word deur die Algemene Sinode of die ASM saamgestel uit een lid per sinode met 
sekundus deur die sinode of sy gevolmagtigde. 
3.1.2 Skrap §3.5 en vervang met nuwe §3.5:  
3.5 kontroleer en bespreek die jaarlikse geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die 
Algemene Sinode en lê dit aan die Ouditkomitee voor wat dit dan aanbeveel na die Algemene 
Sinode/Moderamen vir goedkeuring; 
3.1.3 Voeg in nuwe §5: 
5. DAGBESTUUR 
5.1 Die ASFB kan ’n Dagbestuur aanwys. 
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE (A.18 bl 4.1 pt 13.2.6, Notule Dag 
5 pt 17)  
2.1 Die Steunspan word deur die Algemene Sinode of die Moderamen aangewys en bestaan uit tien 
permanente lede (vergelyk 2.3.1 tot 2.3.5 hieronder) wat gesamentlik oor kundigheid en ervaring 
beskik op die terreine van begeleiding en versorging van bedienaars van die Woord, voortgesette 
bedieningsontwikkeling van bedienaars van die Woord, bestuur van diensverhoudinge, kerkreg en 
statutêre reg. 
 
REGLEMENT VIR APPÈL EN BESWAAR: HERSIENING VAN DIE (A.18 bl 409 pt 5.4.2, Notule Dag 5 pt 
17)  
Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van die Reglement vir Appèl 
en Beswaar (let op die aangepaste numering): 
1. REG TOT REVISIE, APPÈL, BESWAAR OF GRAVAMEN  
1.1.1 Revisie/hersiening behels die hersiening van ’n besluit tydens dieselfde of ’n volgende vergadering 
op versoek van ’n lid van die vergadering. 
2. REVISIE EN HERSIENING VAN BESLUITE 
2.2 Besluite van dieselfde vergadering: 
2.2.1 Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie aangevra word, 
maar ʼn beredenering van die saak waaroor die besluit handel, word nie toegelaat nie. 
2.2.2 Nadat kennis van revisie gegee is, besluit die vergadering of revisie toegestaan word. 

2.2.3 Indien revisie toegestaan word, word die besluit tydens die vergadering in behandeling geneem op ʼn 
tyd soos deur die voorsitter gereël. 
2.3 Besluite van die verlede: 
2.3.1 Kerkraadsvergaderings: 
Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie aangevra word, maar 

ʼn beredenering van die saak waaroor die besluite handel, word nie toegelaat nie. 
2.3.1.1 Nadat kennis van revisie gegee is, besluit die vergadering of revisie toegestaan word. 
2.3.1.2 Indien revisie toegestaan word, word die besluit by ʼn volgende vergadering in behandeling geneem. 
2.3.2 Meerdere vergaderings: 
Besluite van meerdere vergaderings word na vooraf skriftelike kennisgewing in behandeling geneem. 
Verslae van kommissies en beskrywingspunte waar nuwe aanbevelings oor vorige besluite gemaak word, 
word geag genoegsame skriftelike kennisgewing te wees.  
2.4 Hantering van revisie: 
2.4.1 Wanneer die revisie behandel word, is die saak waaroor dit gaan oop vir bespreking, en word ʼn 
voorstel en amendemente opnuut ingedien. 
2.4.2 Indien die revisie-/hersieningsvoorstel goedgekeur is, vervang dit die vorige besluit(e). 
1.3 Die weg van kerklike appèl of beswaar na ’n meerdere vergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam 
kan deur ’n lidmaat en/of kerkvergadering volgens die voorgeskrewe prosedure gevolg word. 
1.3.1 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir 
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike 
Geskille). 
1.3.2 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.  
3. APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE KERKRAAD  
3.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir 
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike 
Geskille). 
3.4 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.  
4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE RING OF SY GEVOLMAGTIGDE  
4.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir 
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike 
Geskille). 

4.4 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.  

5. APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE 
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5.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir 
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike 
Geskille). 
5.4 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.  
5.5 Die beslissing van die sinode of sy gevolmagtigde appèlliggaam is finaal ten opsigte van daardie 
aangeleenthede wat tot sy bevoegdheid behoort.  
9. MIDDELE TOT BESKIKKING VAN ’N APPÈLLIGGAAM 
9.1 Na oorweging van ’n appèl kan die appèlliggaam met uitsondering van 8.2 hieronder, die appèl op een 
van die volgende wyses hanteer:  
9.1.1 die appèl geheel of gedeeltelik toestaan, of en die besluit van die kerkvergadering ter syde stel of 
wysig; of 
9.1.2 die appèl in geheel of gedeeltelik afwys, of en die besluit(e) van die kerkvergadering in geheel of 
gedeeltelik bekragtig. 
9.1.3 indien die appèl berus op wesenlike onreëlmatighede tydens die vergadering wat die besluit(e) 
geneem het, stel die appèlliggaam die besluit van die betrokke kerkvergadering tersyde. 
9.2 Waar die appèl berus op wesenlike onreëlmatighede tydens die vergadering wat die besluit(e) geneem 
het, stel die appèlliggaam die besluit van die betrokke kerkvergadering ter syde. Die appèlliggaam kan ook 
die aangeleentheid na die betrokke kerkvergadering terugverwys om die appèl of beswaar van nuuts af te 
hanteer. Die kerkvergadering na wie die saak terugverwys is, wys ’n nuwe gevolmagtigde 
ondersoekliggaam daarvoor aan.  
9.2 Indien die appèlliggaam die appèl in geheel of gedeeltelik toestaan, word die betrokke kerklike 
vergadering se besluit/uitspraak, waar van toepassing, na die betrokke kerkvergadering of gevolmagtigde 
ondersoekliggaam terugverwys vir hersiening. 

9.3 Die kerkvergadering na wie die saak terugverwys is, kan ʼn nuwe gevolmagtigde ondersoekliggaam 
aanwys om die saak van nuuts af te ondersoek. 
9.34 Indien die beswaar in ’n beswaarskrif gehandhaaf word, word die tersaaklike besluit(e) van die mindere 
kerkvergadering ter syde gestel. 
10. BESLISSING VAN DIE APPÈLLIGGAAM 
 
REGLEMENT VIR BEDRYFSPAN (A.4 bl 44 pt 9.2, T.18.1 pt 4.2, Notule Dag 2 pt 26) 
4.2.1 Die Algemene Sinode besluit om die Reglement vir die Bedryfspan soos volg te wysig: 
4.2.1.1 2.1.4 twee lede van die Steundiens Menslike Hulpbronne word deur die ASM aangewys;  
4.2.1.2 3.5 die koördinering van die werksaamhede van ondersteuningsdienste en 
taaksteunspanne projekspanne asook die monitering van die vordering van hulle werksaamhede; 
4.2.1.3 3.11 die aanstelling van junior personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in 
ooreenstemming met die personeelbeleid op aanbeveling van die Steundiens Menslike Hulpbronne 
en in na oorleg met die Steunspan Fondse en Bates. 
 
REGLEMENT VIR DIE BEROEPING, BEVESTIGING, DEMISSIE EN EMERITAAT VAN BEDIENAARS 
VAN DIE WOORD, PROPONENTE EN EMERITI (A.18 bl 414 pt 13.2.7, Notule Dag 5 pt 17) 
13.2.7.1 Punt 2.2.2: die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig dat daar aan al die kerklike 
vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is.  
13.2.7.2 Punt 2.2.3: Besware teen ’n beroep of beroepene word by die betrokke ring of ringskommissie sy 
gevolmagtigde ingedien, wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer (vergelyk 
ook 8. hieronder). 
13.2.7.3 Punt 4.2.3: die lidmate van die gemeente kan versoek word om by die skriba van die kerkraad 
name in te gee vir vooraf plasing op die groslys; en/of 
13.2.7.4 ʼn Nuwe punt 4.8 word ingevoeg en die numering daarna word aangepas: Die verteenwoordiger 
van die ring woon die beroepsvergadering by. 
 
REGLEMENT VIR DIE BESTUUR VAN DIENSVERHOUDINGE BY WANGEDRAG, ONGESKIKTHEID 
EN ONVERMOË (A.18 bl 415 pt 13.2.11, Notule Dag 5 pt 17) 
Die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë 
word soos volg gewysig (numering word aangepas soos van toepassing): 
REGLEMENT VIR DIE BESTUUR VAN DIENSVERHOUDINGE BY WANGEDRAG, ONGESKIKTHEID 
EN ONVERMOË 
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2. PROSEDURE (WYSE VAN OPTREDE) 
2.1 Wangedrag (Verskuif met voetnota na Reglement 18) 
2.1.1 ’n Tug- en/of dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van ’n gemeente 
is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde tribunaal. 
2.1.2 ’n Tugondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van die kerkverband is, geskied deur 
die kerklike tribunaal in samewerking met die ring of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, onder wie se 
opsig die bedienaar van die Woord staan. 
2.1.3 ’n Dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van die kerkverband staan, 
geskied deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam, in wie se diens die 
bedienaar van die Woord staan. 
2.1.4 Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord ook ’n ondersoek na ’n tugwaardige 
sonde insluit, versoek wys die betrokke ring in oorleg met die ander kerkvergadering dat die kerklike 
tribunaal die ondersoek saam met die kerkvergadering of sy gevolmagtigde sal hanteer. ’n gevolmagtigde 
ondersoekliggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en tugmaatreëls, terwyl die ander 
kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls bekragtig. 
2.1.5 In geval van tug- en/of dissiplinêre optrede weens wangedrag deur ’n bedienaar van die Woord, tree 
die kerklike tribunaal ondersoekliggaam volgens Hoofstuk 5 van die Kerkorde en die Reglement vir Tug en 
Dissipline op. 
2.2.1 Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (ongeskiktheid) 
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n formele ondersoek na die bekwaamheid of geskiktheid 
van ’n bedienaar van die Woord nodig is, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir 
hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan en uiteindelike goedkeuring deur die 
ring: 

2.2.1 Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die 
kerkraad, se gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, ondersoek sáám met die ring se 
gevolmagtigde, of ten minste een  lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde 
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys,  
2.2.2 Hierdie ondersoekliggaam ondersoek die bekwaamheid of geskiktheid van die bedienaar van die 
Woord. Die vereistes vir ’n formele ondersoek is dieselfde as die vereistes vir ’n tug- en/of dissiplinêre  
ondersoek (vergelyk Reglement vir Tug en Dissipline), aangepas vir die formele ondersoek na 
bekwaamheid of geskiktheid. 
2.2.8 Indien die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam tot die gevolgtrekking kom dat die 
onbekwaamheid of ongeskiktheid nie uit die weg te ruim is nie, kan die kerkraad die bedienaar van die 
Woord uit diens van die gemeente ontslaan. Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid 
of dienslewering geskied met behoud van die bevoegdheid van die bedienaar van die Woord en die 
uitreiking van die Akte van Demissie. 
2.3 Swak gesondheid of besering (ongeskiktheid) 
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n bedienaar van die Woord weens swak gesondheid of 
besering nie meer sy/haar diensverpligtinge kan nakom nie, word die saak op die agenda van die kerkraad 
geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan en uiteindelike 
goedkeuring deur die ring: 
2.3.1 Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die 
kerkraad, se gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, ondersoek sáám met die ring se 
gevolmagtigde, of ten minste een  lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde 
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys,  
2.4.1 Gemeente/kerkverband se bedryfsvereistes 
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes nie meer ’n bedienaar 
van die Woord kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering aan 
die hand van die volgende prosedure met verslag aan en goedkeuring deur die ring: 

2.4.1.1  Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die 
kerkraad waarin die gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge en fondse hanteer, verteenwoordig is, se 
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, ondersoek sáám met die ring se gevolmagtigde, of ten 
minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste 
een lid deur die sinode se gevolmagtigde regskommissie aangewys,  
2.4.1 Die kerkraad se gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge en fondse hanteer, ondersoek, in 
samewerking met die ring en sinode se gevolmagtigde, die saak formeel.  
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2.4.2 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam ,  en ring en sinode se gevolmagtigdes bepaal die 
omvang van die finansiële probleem en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek. 
2.4.3 Indien diensbeëindiging die enigste oplossing blyk te wees, pleeg die kerkraad se gevolmagtigde 
ondersoekliggaam en ring en sinode se gevolmagtigdes oorleg met die bedienaar(s) van die Woord wat 
waarskynlik deur die beoogde diensbeëindiging geraak sal word. 
2.4.4 Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor: 
2.4.4.1 geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone te beperk, die 
tydsberekening daarvan te verander en die nadelige gevolge daarvan te versag; 
2.4.4.2 die metode van selektering van die bedienaar(s) van die Woord wie se dienste beëindig gaan word; 
en 
2.4.4.3 voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket). 
2.4.5 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam en ring en sinode se gevolmagtigdes voorsien 
skriftelik aan die bedienaar(s) van die Woord met wie oorleg gepleeg word: 
2.4.5.1 die redes vir die beoogde diensbeëindiging; 
2.4.7 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam ring  en sinode se gevolmagtigdes selekteer die 
bedienaar(s) van die Woord wie se diens beëindig gaan word volgens maatstawwe waaroor die 
oorlegplegende partye ooreengekom het of wat, indien daar nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief 
is. 
2.5.1 Gemeente/kerkverband se bedieningsvereistes 

2.5.1.1 Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die 
kerkraad waarin die gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge hanteer, verteenwoordig is, ten minste een  
lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur 
die sinode se gevolmagtigde aangewys,  
2.5.1.2 Die kerkraad, se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die bedryfsvereistes 
waaraan die bedienaar van die Woord nie voldoen nie en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te 
soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.4.3 tot 2.4.9 hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg. 
2.6 Voorsiening 
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening: 
2.6.1 Diensbeëindiging weens wangedrag (Skuif na Reglement 18) 
2.6.1.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof 
van Bedienaars van die Woord. 
2.6.1.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien. 
2.6.1.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud, 
toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum. 
 
REGLEMENT VIR KERKLIKE GOEDERE (A.6.1 bl 74 pt 4.2, T.6.1.1 bl 1 pt 4.2, T.18.1 bl 3 pt 6.2, 
Notule Dag 3 pt 5) 
6.2.1 Die Algemene Sinode besluit om die hersiene Reglement 20: REGLEMENT VIR KERKLIKE 
GOEDERE goed te keur met die volgende wysigings: 
1.1.3 Algemene sinodale kerklike goedere word geadministreer deur die Algemene Steunspan Fondse en 
Bates ingevolge besluite van die Algemene Sinode. en die vereistes vir ʼn Openbare Weldaadsorganisasie 
soos bepaal deur Artikel 30 en Artikel 10 (1)(cN) van die Wet en die vereistes van die 
Belastingvrystellingseenheid van die SAID. 
1.1.4 Die Algemene Steunspan Fondse en Bates is bevoeg om in opdrag van die Algemene Sinode enige 
regshandeling te verrig en om tussentydse beleggings te maak wat verband hou met die beskikking, 
verkryging, ontvangs van testamentêre bemakings, vervreemding, beswaring of versekering van die 
betrokke bates, onderhewig daaraan: 
1.1.4.1 dat die inkomste en eiendom van die Algemene Sinode, met inbegrip van eiendom of inkomste wat 
deur enige gevolmagtigde van die Algemene Sinode bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer mag 
word nie, maar uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite (openbare weldade) 
van die Algemene Sinode en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is as ’n Openbare 
Weldaadsorganisasie; en 
1.1.4.2 dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde 
vergoeding wat nie oormatig is, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die openbare 
weldaadorganisasie-sektor en met betrekking tot die diens gelewer nie) aan enige werknemer of beampte 
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van die Algemene Sinode vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die Algemene Sinode gelewer het 
nie); en met insluiting van: 
1.1.4.3.2.1 die ontvang van oordrag van alle eiendomme, goedere of fondse van die ontbinde Raad van 
Kerke en die gefedereerde rade; 
1.1.4.4.2.2 die verkryging van eiendomme, roerend en/of onroerend, deur skenking, erflating, aankoop, 
huur of op enige ander wyse; en 
1.1.4.3.2.3 die behoud van ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of 
enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating 
verkry, in die vorm waarin dit verkry is mits dit voldoen aan die Wet en die vereistes van die 
Belastingvrystellingseenheid van die SAID. 
1.1.5 In geval van die uittrede van al die sinodes in terme van Artikel 36 van die Kerkorde óf die ontbinding 
van die Algemene Sinode, word alle eiendomme, goedere en fondse tussen die samestellende sinodes na 
verhouding van die getal belydende lidmate binne die gebied van elke sinode ten tyde van die ontbinding 
verdeel, met dien verstande dat ’n sinode slegs in die verdeling van die Algemene Sinode se bates mag 
deel indien dit ingevolge die Wet goedgekeur is as ʼn Openbare Weldaadsorganisasie.  
1.1.6 Die Algemene Steunspan Fondse en Bates administreer die algemene sinodale kerklike goedere, 
met dien verstande dat die Steunspan:  
1.1.6.1 deurlopend sal verseker dat daar voldoen word aan die kerkordelike bepalinge, reglemente en 
besluite van die Algemene Sinode én die vereistes vir ʼn Openbare Weldaadsorganisasie soos bepaal deur 
die Wet en die vereistes van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID; en  
6.2.2 Die Algemene Sinode keur dit goed dat die woorde “en die vereistes vir ʼn Openbare 
Weldaadsorganisasie soos bepaal deur Artikel 30 en Artikel 10 (1)(cN) van die Wet en die vereistes 
van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID” ook geskrap word by punte 2.3, 3.3, en 4.3. 
6.2.3 Die Algemene Sinode keur dit goed dat die woorde “en die bevordering van die oogmerke 
waarvoor dit ingestel is as ’n Openbare Weldaadsorganisasie” ook geskrap word by punte 2.4.1, 
3.4.1, en 4.4.1. 
6.2.4 Die Algemene Sinode keur dit goed dat pt 2.2 soos volg gewysig word:   2.2      Die NG Kerk 
is dus eienaar van alle roerende en onroerende goedere wat deur die Sinode beheer en verkry word en 
vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Sinode ....................................... 
(voeg in die amptelike naam van die betrokke sinode) geregistreer. 
6.2.5 Die Algemene Sinode keur goed dat die opskrif by punt 6 soos volg gewysig word: 
DIE KERK AS ’N SE OPENBARE WELDAADSORGANISASIES 
 
REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE (T.11.1 pt 1, T.18.4 bl 1 pt 2.2, 
Notule Dag 6 pt 17) 
2.2.1 Die Algemene Sinode keur dit goed dat punt 2.1.3 soos volg gewysig word: 
2.1.3 een lid vier lede met sekundus sekundi uit elke sinode deur die sinode of sy gevolmagtigde 
genomineer en deur die Algemene Sinode verkies. 
 
REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE (A.18 bl 417 pt 13.2.12, Notule Dag 5 pt 17) 
Die reglement word soos volg gewysig: 
REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE  
1. SAMESTELLING VAN DIE  KERKLIKE TRIBUNAAL ONDERSOEKLIGGAAM 
1.1 Ondersoeke na beweerde tugwaardige sondes en/of dissiplinêre oortredings wat as wangedrag 
geklassifiseer kan word1, word deur ’n kerklike tribunaal ondersoekliggaam hanteer wat óf die 
kerkvergadering self kan wees óf ’n gevolmagtigde tribunaal van die kerkvergadering.  
1.2 Elke kerkvergadering met tug- en/of dissiplinêre verantwoordelikheid, besluit of die vergadering self die 
tug- en/of dissiplinêre verhore ondersoeke gaan doen en of daar van ’n gevolmagtigde tribunaal 
ondersoekliggaam gebruik gemaak gaan word.  
1.3 Indien ’n kerkraad van ’n gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam gebruik maak om ’n tug- en/of 
dissiplinêre verhoor ondersoek te doen, wys die kerkraad ’n ondersoekliggaam tribunaal  van ten minste 
vyf gemeente lede aan. Hierdie kerkraadstribunaal ondersoekliggaam word saamgestel uit minstens drie 
ouderlinge van die gemeente en twee lede van die vorige ringsitting soos deur die ringskommissie 
aangewys. Ander kundige lidmate van binne of buite die gemeente kan ook gekoöpteer word as 
volwaardige lede van die ondersoekliggaam.  
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1.4 Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam gebruik maak in ’n 
tugverhoorondersoek, verwys die ring die hele aangeleentheid na die ringstribunaal vir hantering. Die 
ringstribunaal bestaan uit ʼn minimum van vyf lede, waarvan drie  lede deur die ring aangewys word en 

twee lede deur die sinode aangewys word. Hierdie name word uit ʼn lys van goedgekeurde lede aangewys, 
wat by die vorige sinodevergadering en ringsvergadering goedgekeur is vir die doel. Die ringskommissie 
dagbestuur van die Sinodale regspan stel in oorleg met die sinodale regspan samewerking met die 
ringstribunaal saam. ’n ondersoekliggaam van ten minste vyf lidmate aan waarvan ten minste drie lede van 
die ringsvergadering moet wees. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer 
word as volwaardige lede van die ringstribunaal ondersoekliggaam. Al die lede moet die goedkeuring van 
die betrokke partye wegdra. 
Voetnota:1 Wangedrag deur ’n bedienaar van die Woord as werknemer in diens van ’n 
gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike 
handeling waarmee ’n bedienaar van die Woord as lidmaat en ampsdraer in verband met gemeentelike 
verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan word. Die term dissipline word gebruik 
vir die kerklike handeling waarmee ’n bedienaar van die Woord as werknemer in verband met 
diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre ondersoek 
kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én dissiplinêre 
ondersoek verwys. 
1.5 Indien ’n dissiplinêre én tugverhoor ondersoek gehou doen word, wys die ring of sy gevolmagtigde in 
oorleg met die Sinodale regskommissie en ander kerkvergadering ’n t ondersoekliggaam aan wat uit ten 
minste ses vyf lede bestaan. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word 
as volwaardige lede van die ondersoekliggaam.  

1.6 ’n Kerkraadslid wat in ’n kerklike tribunaal ondersoekliggaam dien en aan ’n verhoor ondersoek 
deelneem, behou sittingsreg in die tribunaal ondersoekliggaam tot die verhoor ondersoek voltooi is, al 
verstryk die kerkraadslid se ampstermyn tydens die duur van die ondersoek. verhoor 

1.7 Indien ’n situasie ontstaan waartydens óf die kerklike tribunaal ondersoekliggaam óf die 
aangeklaagde/geïmpliseerde oordeel dat ’n regverdige en billike verhoor ondersoek nie kan plaasvind met 
die huidige samestelling van die kerklike tribunaal ondersoekliggaam nie, het beide die reg om, met opgaaf 
van rede(s), aansoek te doen dat ’n ander kerklike tribunaal ondersoekliggaam saamgestel word om die 
verhoor ondersoek te hanteer doen.  

1.7.1 In geval van ’n kerklike verhoor ondersoek deur die kerkraad of sy gevolmagtigde, word die ring of sy 
gevolmagtigde versoek om ’n ander kerklike tribunaal ondersoekliggaam aan te wys om as gevolmagtigde 
van die betrokke kerkraad die ondersoek te doen. 

1.7.2 In geval van ’n kerklike verhoor ondersoek deur die ringstribunaal ring of sy gevolmagtigde, word die 
sinode of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander tribunaal ondersoekliggaam aan te wys om as 
gevolmagtigde van die betrokke ring die ondersoek te doen.  

2. AANBRING VAN KLAG, GERUG OF VERSLAG 
2.1 Die tugwaardige sondes waarna in Artikel 61 van die Kerkorde en dissiplinêre oortredings waarna in 
Artikel 63 van die Kerkorde verwys word, kom op een van drie maniere voor die betrokke kerkvergadering 
of sy gevolmagtigde tribunaal vir verhoor ondersoek:  
2.1.1 deur ’n nadelige gerug; of  
2.1.2 deur ’n skriftelike klag; of  
2.1.3 deur ’n skriftelike verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede van die 
gevolmagtigde van die kerkvergadering wat die diensverhoudinge hanteer.  
3.  AANVANKLIKE HANTERING VAN DIE KLAG, GERUG OF VERSLAG 
3.1  By ontvangs van ’n klag, gerug of verslag en vóórdat besluit word om dit te verhoor ondersoek:  
3.1.1 word die kerkvergadering of die gevolmagtigde ondersoekliggaam gesuiwer van die persone oor wie 
die klag, gerug of verslag gaan, asook van die klaer of aanbringer van die gerug of verslag;  
3.1.2 stel die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam eers vas of die klag, gerug 
of verslag tot ’n verhoor ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde(s) en/of dissiplinêre oortreding(s) 
in die geval van wangedrag kan lei; en 
3.1.3 probeer die kerkvergadering of die gevolmagtigde ondersoekliggaam eers om, waar toepaslik, die 
saak deur herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ’n geskil, op te 
los. Indien so ’n proses nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die verhoor ondersoek voort. 
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3.2 Indien besluit word om ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding nie te verhoor 
ondersoek nie, moet die klaer of aanbringer van die gerug of verslag, asook die 
aangeklaagde/geïmpliseerde, skriftelik daarvan in kennis gestel word. 
3.3 ’n Klag, gerug of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die besit van die betrokke 
kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam en kan nie sonder toestemming van die 
betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam teruggetrek word nie.  
3.4 Indien ’n lidmaat of ampsdraer voor of tydens ’n verhoor ondersoek na aanleiding van ’n klag,  gerug of 
verslag oor die persoon bedank, gaan die bevoegde kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal 
ondersoekliggaam voort om die verhoor te hanteer ondersoek te doen, die nodige besluit(e) te neem en 
die Algemene Steunspan Predikantesake skriftelik daarvan in kennis te stel.  
4. OPSKRIFSTELLING VAN DIE AANKLAG  
4.1 Indien besluit word om die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding te verhoor  
ondersoek, word die aanklag waarteen die aangeklaagde/geïmpliseerde verwerend moet optree, deur die 
tribunaal ondersoekliggaam op skrif gestel.  
4.1.1 In die geval van ’n klag of gerug kan die tribunaal ondersoekliggaam die klaer of die aanbringer van 
die gerug adviseer met betrekking tot die formulering van die aanklag.  
4.1.2 In die geval van ’n verslag formuleer die tribunaal ondersoekliggaam self die beweerde tugwaardige 
sonde en/of dissiplinêre oortreding wat verhoor ondersoek moet word.  
4.2 ’n Geformuleerde aanklag wat verhoor ondersoek word, moet skriftelik die aard, plek en tyd van die 
beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vermeld.  
5. BESORGING VAN DIE KLAGSKRIF 
Die klagskrif moet ten minste 7 dae ’n redelike tyd vóór die aanvang van die verhoor ondersoek skriftelik 
aan die aangeklaagde/geïmpliseerde besorg word.  
6. DIE MOONTLIKHEID VAN STUITING 
6.1 By beweerde ergerlike wangedrag1 deur ’n ampsdraer mag die ring of sy gevolmagtigde tribunaal 
ondersoekliggaam, na ontvangs van die klag, gerug of verslag, die aangeklaagde/geïmpliseerde in die 
diens stuit. Die betrokke kerkvergadering of ondersoekliggaam moet die aangeklaagde/geïmpliseerde 
ampsdraer vooraf skriftelik kennis gee van die voorneme om die persoon in die amp te stuit. Hierdie 
kennisgewing moet ’n kort en saaklike uiteensetting bevat van die beweerde ergerlike wangedrag en die 
aangeklaagde/geïmpliseerde uitnooi om skriftelike vertoë te rig voordat ’n besluit tot stuiting gefinaliseer 
word.  
6.2  Hierdie stuiting geskied met kennisgewing aan die aangeklaagde/geïmpliseerde en die instansie in wie 
se diens die persoon staan.  
6.3 Stuiting behels die opskorting van lidmaatsregte en ampsvoorregte. Stuiting is nie ’n tug- en/of 
dissiplinêre handeling of -maatreël nie, maar dien slegs om al die betrokkenes te beskerm en ’n vry en 
regverdige verhoor ondersoek moontlik te maak.  
7. DIE MOONTLIKHEID VAN ’N VOORLOPIGE ONDERSOEK   
7.1  Die tribunaal ondersoekliggaam kan ’n voorlopige ondersoek deur van sy lede laat doen. Die doel van 

die voorlopige ondersoek is om inligting vir die verhoor in te win en vir die tribunaal ʼn aanduiding te gee 
oor die verloop van die kerklike verhoor.  
7.1.1 Die lede wat die voorlopige ondersoek doen, berei ’n verslag voor vir die tribunaal ondersoekliggaam 
wat tot ’n bevinding(e) oor die verdere ondersoek moet kom.  
7.1.2 Die verslag moet slegs feitelike inligting betreffende die voorlopige ondersoek bevat, naamlik:  
7.1.2.1 ’n beskrywing van die inhoud en verloop van die ondersoek; en  
7.1.2.2 stawende skriftelike bewyse.  
7.1.3 Die verslag bevat geen bevinding(e) na aanleiding van die ondersoek of aanbevelings betreffende 
skuld of onskuld en moontlike tug- en of dissiplinêre maatreëls nie.  
7.2 Die verslag van die voorlopige ondersoek dien voor die tribunaal ondersoekliggaam wat ’n bevinding(e) 
maak en besluite neem tydens die verhoor oor die verdere ondersoek van die aanklag(te).  
7.3 Die vereistes vir die voorlopige ondersoek is dieselfde as dié vir die ondersoekliggaam wat tot die finale 
bevinding(e) en besluite moet kom (behalwe 8.1.6). 
7.4 Deelname aan ’n voorlopige ondersoek ontneem hierdie lede nie van sittingsreg in die betrokke 
kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam nie.  

                                            
1 Ergerlike wangedrag kan onder meer die volgende behels: owerspel, onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal en 

leerdwaling. 
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8. VEREISTES VIR ’N TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE VERHOOR ONDERSOEK  
8.1 Ooreenkomstig Artikel 59.2 van die Kerkorde gee die kerkvergadering of sy gevolmagtigde aan die 
volgende uitvoering tydens die verhoor ondersoek:  
8.1.1 Niemand met ’n botsende belang ten opsigte van die saak wat verhoor ondersoek word, mag deel 
wees van ’n tribunaal ondersoekliggaam wat ’n tug- en/of dissiplinêre verhoor ondersoek doen en besluite 
daaroor neem nie.  
8.1.2 Die tribunaal ondersoekliggaam word gesuiwer van die partye (die klaer(s), aanbringer(s) van die 
gerug of verslag, die aangeklaagde(s)), moontlike getuies, persone wat in die eerste of tweede graad aan 
die partye verwant is en ander persone wat een of ander persoonlike belang by die saak het.  
8.1.3 Vergaderings wat tug- en/of dissiplinêre verhore ondersoeke hanteer doen, is geslote vergaderings.  
8.1.4 Klaer(s), aangeklaagde(s) en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel.  
8.1.5 Die partye is nie geregtig op iemand wat namens hulle optree nie, maar kan bygestaan word deur ’n 
NG Kerklidmaat van die eie of ’n ander gemeente. Indien die klag(te) van sodanige ergerlike aard is dat die 
aangeklaagde/geïmpliseerde uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan kan word, het die tribunaal 
ondersoekliggaam die diskresie om regsverteenwoordiging aan die partye toe te staan.  
8.1.6 Die verhoor ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vind 
deurentyd plaas in die teenwoordigheid van die klaer(s) en die aangeklaagde(s). Vrae deur al die 
aanwesiges kan oor en weer gestel word. Die betrokke tribunaal ondersoekliggaam kan self ook getuies 
oproep en getuienis aanbied om tot ’n behoorlike bevinding in sy verhoor ondersoek te kom. Die partye self 
kan in die loop van die saak verdere getuienis aanbied om lig op die saak te werp.  
8.1.7 Indien enige van die partye weier om voor die betrokke kerklike tribunaal ondersoekliggaam te 
verskyn of die voortgang van die verhoor ondersoek verhinder, kan die tribunaal ondersoekliggaam met 
opgaaf van rede(s) die verhoor ondersoek in afwesigheid van die party voortsit.  
8.1.8 Die lede van ’n tribunaal ondersoekliggaam wat tot ’n bevinding(e) en besluite in ’n tug- en/of 
dissiplinêre verhoor ondersoek kom, moet almal vir die volle duur van die verhoor ondersoek teenwoordig 
wees.  
8.1.9 Ná die aanhoor van die partye en die getuies, kom die tribunaal ondersoekliggaam tot sy skriftelike 

bevinding(e). Indien ʼn aangeklaagde/geïmpliseerde aan ’n tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding 
skuldig bevind word, word getuienis eers ter versagting en verswaring aangehoor alvorens daar op ’n tug- 
en/of dissiplinêre maatreël besluit word.  
8.1.10 Die bevinding(e) oor skuld of onskuld en besluit(e) oor die toepassing van ’n tug en/of dissiplinêre 
maatreël(s) deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal, gaan met opgaaf van rede(s) gepaard. 
9. KOSTE 
9.1  Die koste van ’n tug- en of dissiplinêre verhoor wat koste vir duplisering, vergaderkoste en ander koste 
ondersoek insluit, is vir die rekening van die betrokke kerkvergadering. Die sinode neem 
verantwoordelikheid vir die sinodale lede wat op ‘n betrokke tribunaal aangewys is. 
9.2 Alle koste wat deur die partye self aangegaan is om of die klag in te dien en/of die klag te verdedig, 
sowel as vir die koste van hulle getuies is vir hulle eie rekening.  
10. VOORSIENING IN DIE GEVAL VAN DIENSBEËINDIGING IN TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE 
VERHORE 
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening: 
2.6.1.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof 
van Bedienaars van die Woord. 
2.6.1.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien. 
2.6.1.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud, 
toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum. 
11. KENNISGEWING AAN DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE 
11.1 In alle gevalle waar die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam ’n tug- en of 
dissiplinêre maatreël teenoor ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus toegepas het (selfs al het 
die persoon bedank – vergelyk 3.4 hierbo), word die sinodale regs-/kerkordekommissie én die Algemene 
Steunspan Predikantesake binne 14 dae deur die tribunaal ondersoekliggaam voorsien van die skriftelike 
bevinding(e) en die besluit(e). 
11.2 Die Algemene Steunspan Predikantesake word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde skriftelik 
in kennis gestel indien ’n party appèlleer teen die bevinding(e) en die besluit(e) van ’n tribunaal 
ondersoekliggaam rakende ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus. 
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10.3 Die Algemene Steunspan Predikantesake word onverwyld deur die betrokke kerkvergadering of sy 
gevolmagtigde in kennis gestel wanneer ’n tug- en of dissiplinêre maatreël opgehef word of ’n verdere tug- 
en/of dissiplinêre maatreël toegepas word rakende ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus. 
 
REGLEMENT VIR VASTETERMYNPOSTE: INTERPRETASIE VAN DIE (A.18 bl 412 pt 9.2, Notule Dag 
5 pt 17) 
Die Algemene Sinode onderskryf die ASR se interpretasie van die Reglement vir Vastetermynposte. 
 
REGLEMENT VIR VASTETERMYNPOSTE (A.18 bl 415 pt 13.2.9, Notule Dag 5 pt 17) 
1. AARD  
1.1 ’n Vastetermynpos vir ’n bedienaar van die Woord predikant is ’n pos met ’n omskrewe termyn (met ’n 
aanvangs- en einddatum) van langer as ses maande en ’n omskrewe taak. Na verstryking van die termyn 
en na voltooiing van die taak, termineer ’n vastetermynpos.  
1.2 ’n Vastetermynpos kan voltyds of deeltyds gevul word.  
1.3 ’n Predikant kan vir ’n termyn van ses maande of korter benoem word om ’n spesifieke taak in ’n 
gemeente te doen, byvoorbeeld tydens die kraamverlof van die gemeente se predikant. So ’n tydelike 
aanstelling (van ses maande of korter) is vrygestel van die bepalings van hierdie Reglement ten opsigte 
van die skep van die pos, die beroeping en bevestiging en die pensioendraendheid van die pos. 
2. SKEP VAN POS 
2.3.4 ’n Vastetermynpos (langer as ses maande) is:  
2.3.4.1 pensioendraend, onderworpe aan die volgende voorwaardes:  
2.3.4.1.1 ’n predikant in ’n vastetermynpos se pensioenbydraevlak word bereken volgens die 
ooreengekome bydraekategorie;  
2.3.4.1.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydraes tot die Pensioenfonds aan die hand van die reëls 
van die Pensioenfonds;  
2.3.4.1.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer;  
2.3.4.2 nie pensioendraend nie, onderworpe aan die volgende voorwaardes: 
2.3.4.1.1  indien die termyn minder of gelyk aan twaalf maande is; 
2.3.4.2.2 wanneer die bedienaar van die Woord in ’n vastetermynpos beroep word en reeds by ’n ander 
wetlik-goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit); 
2.3.4.2.3 wanneer ’n emeritus by aanvaarding van ’n vastetermynpos reeds pensioen ontvang. 

7. DIENSBEËINDIGING EN BEHOUD VAN BEVOEGDHEID 
By diensbeëindiging ná verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van bedienaar van die 

Woord/emeritus behou. By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word ʼn Akte van Demissie 
uitgereik waar van toepassing en word die bevoegdheid van bedienaar van die Woord/emeritus behou 
 
REGLEMENT VIR VASTETERMYNPOSTE (A.18 bl 420, Notule Dag 5 pt 17) 
Die Algemene Sinode besluit: 
Reglementswysigings, in soverre dit die pensioenfondse raak, tree in werking nadat die toepaslike 
pensioenfondse die nodige goedkeuring vanaf die FSB en die SAID gekry het om die wysigings in 
die betrokke pensioenfonds se reëls aan te bring. 
 
REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD (A.18 bl 415 pt 13.2.10, Notule 
Dag 5 pt 17) 
13.2.10.1 Punt 9.2.5: 9.2.5  Die bedienaar van die Woord mag tydens sabbatstyd nie ’n ander werk 
doen waarvoor vergoeding ontvang word nie. 
13.2.10.2 Punt 9.2.6: Sabbatstyd geskied met volle lewensonderhoud en toelaes. 
13.2.10.3 Punt 9.2.7: Na die sabbatstyd gee die bedienaar van die Woord skriftelik terugvoering aan die 
kerkvergadering. 
 
REGLEMENT VIR VOLTYDS-ONBEPAALDE POSTE (A.18 bl 415 pt 13.2.8, Notule Dag 5 pt 17) 
13.2.8.1 Die benaming van die reglement word soos volg gewysig: Reglement vir Voltyds-onbepaalde 
Termynposte. 
13.2.8.2 Die reglement word in die lig van 13.2.8.1 redaksioneel hersien waar nodig. 
13.2.8.3 Die reglement word verder soos volg gewysig: 
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2.1 Vanaf die stigting tot die ontbinding van ʼn gemeente beskik die gemeente oor ʼn pos vir bedienaar van 
die Woord wat óf voltyds óf deeltyds vir ʼn onbepaalde óf bepaalde termyn gevul word. 

5.3:  By die uiteindelike verstryking van die termyn, kan die vastetermynpos nie voortgesit word nie. ʼn 
Voetnota word dan bygevoeg: Die pos kan daarna slegs in terme van die Reglement vir Voltyds-onbepaalde 
Poste óf die Reglement vir Tentmakerposte gevul word. 
 
RING: ROL VAN (A.16.3 bl 359 pt 4.7.2, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode: 
4.7.2.1 bevestig weer die rol en taak van die ring soos omskryf in die Kerkorde Artikels 29–31; 
4.7.2.2 versoek sinodale kommissies/diensrade om prosesse in plek te plaas om ringe te bemagtig 
ten einde hulle rol in die begeleiding van leraars effektief uit te voer. 
 
SELFDEGESLAGVERHOUDINGS (Aanvullende Agenda A.19 bl 80 pt 4.2, Notule Dag 3 pt 3)  
Die Algemene Sinode reël ’n gefasiliteerde gespreksgeleentheid oor die opdrag ter vergadering. 
 
SELFDEGESLAGVERHOUDINGS (A.19 (Aanvullende Agenda) bl 80 pt 4, Notule Dag 4 pt 12) 
4.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die terugvoering van die Moderamen ten opsigte van die 
opdrag rakende selfdegeslagverhouding. 
 
SELFDEGESLAGVERHOUDINGS (Notule Dag 6 pt 13) 
2.1 Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele 
oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense. 
2.2 Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ’n verhouding van 
persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die 
voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap. 
2.3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat 
slegs die verbintenis van een man en een vrou as ’n huwelik beskou word. 
2.4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 2.1 hierbo erkenning te gee aan die status van 
burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en 
trou – en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, 
bevestig kan word. 
2.5 Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en lewe) geld vir die legitimasie en ordening van 
alle persone. Punt 7 van die besluit van 2007 verval. 
2.6 Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse 
binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke 
te formuleer en te reël. 
2.7 Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor 
homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in ’n gees van Christelike liefde 
te doen. 
2.8 Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid 
na ’n ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons dit 
tans verstaan. Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om 
weereens op ’n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die boodskap 
van die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die Algemene Sinode van 2007, 
2011, 2013 en 2015 ernstig gelees word. In ooreenstemming met NGB Art 2 behoort die besondere 
en algemene openbaring gebruik te word, dws die beste huidige menswetenskaplike bevindings. 
2.9 Die Algemene Sinode besluit om ’n Christelik-Bybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle 
mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande besluite.  Hierdie saak 
word ook verwys na die Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake, wat reeds ’n soortgelyke 
opdrag in A.8.2 bl 172 punt 7.4 ontvang het. 
2.10 Die Algemene Sinode besluit om ’n bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met 
homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding van 
gemeentes oor hierdie saak. 
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SELFDEGESLAGVERHOUDINGS: NAMIBIË (Notule Dag 6 pt 13) 
1. Die Sinode van Namibië versoek die Algemene Sinode om kennis te neem dat pt 4 in die 
goedgekeurde voorstel wat soos volg lees  “erkenning te gee aan die status van burgerlike 
verbintenisse van persone van dieselfde geslag”, in stryd is met die landswette van Namibië. 
2. Die Algemene Sinode keur goed dat hierdie besluit oor selfdegeslagverhoudinge nie van 
toepassing is op die Sinode van Namibië nie. 
 
SELFDEGESLAGVERHOUDINGS: KERKREGTELIKE EN REGSIMPLIKASIES (T.18.5 bl 1pt 1, Notule 
Dag 6 pt 13) 
1.1.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die ASR op om die kerkregtelike- en regsimplikasies van 
enige besluit(e) insake selfdegeslagverhoudings te ondersoek, met verslag en aanbeveling aan 
die Algemene Sinodale Moderamen. 
1.1.2 Die Algemene Sinode neem kennis dat volgens die Civil Union Act, 17 van 2006 vereis word 
dat denominasies skriftelik by die Minister moet aansoek doen om toestemming te verkry om 
selfdegeslagverbintenisse te voltrek (vergelyk Klousule  5 wat soos volg lees:  Designation of 
ministers of religion and other persons attached to religious denomination or organisation as 
marriage officers:  (1) Any religious denomination or organisation may apply in writing to the 
Minister to be designated as a religious organisation that may solemnise marriages in terms of this 
Act). 
 
SELFDEGESLAGVERHOUDINGS – MENSE WAT SEERGEKRY HET (Notule Dag 6 pt 13) 
3.1 Vanuit ons verbintenis tot die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid sê ons as 
Algemene Sinode opreg jammer vir mense wat seergekry het en wie se waardigheid aangetas is 
weens enige homofobiese taal, gedrag of gesindheid van die kant van die kerk, ook tydens hierdie 
vergadering. 
3.2 Die Algemene Sinode weerhou haarself voortaan van enige homofobiese taal, gedrag en 
gesindheid juis vanweë ons verbintenis aan die Seisoen van Menswaardigheid, en ook vanuit ŉ 
diepe oortuiging van die diskriminerende aard van sodanige taal, gedrag en gesindheid as gevolg 
daarvan. 
 
SELFSORGKREDIETSISTEEM (A.16.3 bl 358 pt 4.5.2.2, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode 
4.5.2.2.1 bevestig dat die selfsorgkredietsisteem, soos voorheen goedgekeur, onveranderend 
hanteer word.  
4.5.2.2.2 versoek ringe om gemeentes en leraars ter wille van leraars se eie versorging hierin te 
begelei. 
 
SELIBAATVOORWAARDE (BESLUIT 7 van 2007) EN MENSWAARDIGHEID VAN HOMOSEKSUELE 
AFGESTUDEERDES (B.15 (Aanvullende Agenda) bl 98, T.18.2 bl 1 pt 2, Notule Dag 4 pt 12) 
2.1.2.1 Die Algemene Sinode besluit dat Beskrywingspunt B.15 nie ontvanklik is nie. 
2.1.2.2 Die Algemene Sinode besluit dat tydens die bespreking van selfdegeslagverhoudings 
kennis geneem kan word van die inhoud van B.15. 
 
STANDPLAASVERWISSELING (A.16.3 bl 358 pt 4.6.2, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode: 
4.6.2.1 neem met dank kennis van die riglyne oor standplaasverwisseling (Bylaag 2); 
4.6.2.2 versoek sinodes om aktief mee te werk aan die bedieningsvernuwing en -vreugde van 
leraars deur middel van standplaasverwisseling; 
4.6.2.3 herbevestig sy besluit dat daar met leraars wat langer as 10 jaar in een werkkring/gemeente 

ʼn gesprek gevoer moet word ten opsigte van bedieningsvreugde/standplaasverwisseling. 
 
STATUTÊRE REGISTRASIE (A.16.3 bl 357 pt 4.2.2, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die onderhandelinge wat steeds in proses is om bedienaars 
van die Woord statutêr as pastorale versorgers te laat registreer. 
 
TAAKSPAN VIR TAAKSPANNE (Notule Dag 6 pt 12, 16) 
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TEOLOGIESE OPLEIDING (Verslag A.16.1, T.16.1.1 bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 16) 
3.2 Die Algemene Sinode is dankbaar oor die goeie gehalte opleiding wat studente geniet aan die 
drie teologiese fakulteite waarby die NG Kerk betrokke is en versoek daarom die gemeentes in die 
onderskeie sinodes om jongmense aan te moedig om teologie te studeer. 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING: OUDIT VAN (A.16.1, T.16.1.1 bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 16) 
3.5 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om in die lig van die profiel van die 
afgestudeerde student ’n volledige oudit te doen van die teologiese opleiding ten einde oa te bepaal 
aan welke sake, indien wel, die onderskeie kuratoria verdere aandag moet gee. 
 
TUSSEN-ORDE 
Kyk by Kerkhereniging: Tussen-Orde 
 
TWEEDELOOPBAANSTUDENTE EN KERKLIKE DIENSWERKERS (A.16.1, T.16.1.1 bl 1 pt 3, Notule 
Dag 3 pt 16) 
3.3 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om die volgende vergadering van die 
Algemene Sinode met praktiese voorstelle te dien rakende die implementering van die opleiding 
van tweedeloopbaanstudente en kerklike dienswerkers. 
 
TYDELIKE TAAKSPANNE (A.1 bl 13 pt 12.2.1.3, T.18.1 bl 1 pt 2.3.2, Notule Dag 2 pt 3) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die bewoording van die Kerkorde 2013,  Reglement van 
Orde, pte 7.4 en 7.5.  
 
VBO-FORUM (T.16.3.1 bl 2 pt 1.4, Notule Dag 4 pt 10) 
Die Algemene Sinode: 
1.4.1 besluit dat die sogenaamde uitgestelde kurrikulum vir die eerste drie jaar na legitimasie 
ontwikkel en gefinaliseer sal word;  
1.4.2 besluit dat die drie Sentra sitting op die Algemene Kuratorium sal hê; 
1.4.3 versoek streeksinodes, ringe en gemeentes om alles moontlik te doen om dit vir predikante 
moontlik te maak om aktief aan VBO deel te neem; 
1.4.4 besluit dat die VBO-taakspan (vroeër Forum) se werksaamhede deel sal uitmaak van die 
begroting van die ASP wat deur die Algemene Sinode befonds word en nie uit registrasiefooie nie;  
1.4.5 besluit dat die administrasie van die VBO-punte op die CPD Solutions-platform steeds deur 
Shepherd hanteer word en die ASP vir die koste daaraan verbonde verantwoordelikheid sal neem. 
 
VBO-KREDIETSTELSEL (A.16.3 bl 357 pt 4.5.1, Notule Dag 4 pt 10)  
Die Algemene Sinode: 
4.5.1.1.1 bevestig dat die VBO-kredietstelsel, soos voorheen goedgekeur, onveranderend hanteer 
sal word;  
4.5.1.1.2 versoek ringe om jaarliks na aanleiding van bogenoemde, die VBO-krediete te kontroleer 
en toe te sien dat dit op datum is;   
4.5.1.1.3 bevestig dat die kurrikulum vir VBO deur die Algemene Kuratorium hanteer word; 
4.5.1.1.4 versoek ringe en leraars om behoeftes vir verdere bedieningsontwikkeling aan die 
onderskeie Sentrums en Kuratoria deur te gee. 
 
VBO EN SELFSORGKREDIETE (A.16.3 bl 357 pt 4.5, B.13 (Aanvullende Agenda) bl 97, T.16.3.1 bl 1 pt 
2.1, Notule Dag 6 pt 17) 
Die Algemene Sinode: 
2.1.1 bekragtig die besluite reeds geneem by A.16.3 bl 357 pt 4.5 in die Agenda; 
2.1.2 neem kennis van Beskrywingspunt B.13 en verwys dit na die ASP in hulle ondersoek na die 
VBO-krediete. 
 
VERENIGDE DIENSGROEP VIR DIENS EN GETUIENIS (A.10 bl 208 pt 5.4, A.20 bl 424 pt 8, Notule 
Dag 5 pt 19) 
Die Algemene Sinode:  
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8.1.1 herbevestig dat die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis ŉ belangrike bydrae maak 
en kan maak tot die vestiging van ŉ gesamentlike diens- en getuienisaksie deur die vier 
deelnemende kerke wat terselfdertyd ook  een van die  loodsprojekte vir ŉ verenigde kerk kan 
wees; 
8.1.2 versoek die Moderamen om in die huidige gesprek met die ander drie kerke in die NG 
Kerkfamilie oor ’n tussen-orde sorg te neem dat die opdrag en die mandaat van die VDDG soos 
vervat in die bestaande Memorandum van Ooreenkoms duideliker omskryf sal word ten einde te 
verseker die VDDG die kerkordelike ruimte en bevoegdheid het om hierdie bydrae te kan maak;  
8.1.3 versoek die Moderamen om in die 2016/2017-begroting reeds aandag te gee aan die 
kapasiteitsbehoeftes van die VDDG. 
 
VGKSA: BILATERALE GESPREKKE (A.10 bl 206 pt 4.3.5, Notule Dag 5 pt 19) 
4.3.5.1 Die Algemene Sinode is dankbaar oor die baie positiewe sake wat uit die bilaterale 
gesprekke tussen die NG Kerk en die VGKSA gevloei het. 
4.3.5.2 Die Algemene Sinode bevestig sy verbintenis tot die Memorandum van Ooreenkoms en die 
Roetekaart vir Kerkhereniging. 
4.3.5.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die reaksie van die VGKSA se ASK 

en Algemene Sinode te ontvang en indien nodig in bilaterale gesprekke en by ʼn Uitgebreide 
Moderamen te hanteer. 
 
VIKARIAAT EN NAGRAADSE BEURSE (A.16.1, T.16.1.1 bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 16) 
3.6 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om ondersoek in te stel na  
3.6.1 die ondersteuning vir jong leraars sodat hulle direk na afhandeling van die formele studie 
kan voortgaan met ’n driejaarperiode in ’n gemeente as ’n soort vikariaat; 
3.6.2 nagraadse beurse aan predikante vir oa navorsing oor die kerk. 
 
VROEË KINDONTWIKKELING (A.14.1 bl 300 pt 4.7, Notule Dag 5 pt 21)  
Die Algemene Sinode moedig sinodes en kerklike maatskaplike diensorganisasies aan om 
gesamentlik betrokke te raak by die UKUBA-beweging vir Vroeë Kindontwikkeling. 
 
VROUELESSENAAR (A.21 bl 426 pt 5, Notule Dag 6 pt 8) 
5.1 Die Algemene Sinode besluit om die Vrouelessenaar se werksaamhede as ʼn kontinue 
werksaamheid te aanvaar, en versoek sinodes om verteenwoordigers aan te wys wat deel van die 
netwerk kan vorm. 
5.2 Die Vrouelessenaar word versoek om die netwerk van kundiges te koördineer 
en jaarliks byeen te bring. 
5.3 Die Algemene sinode keur goed dat die Vrouelessenaar namens die NG Kerk met 
vroue in ander kerke, die NG Kerkfamilie en vroue-organisasies skakel.  
5.4 Die Algemene Sinode keur die Vrouelessenaar se betrokkenheid by die Reformatoriese 
Christenvroueforum met dank goed. 
5.5 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar ʼn  Nasionale Vrouekonferensie 
as ʼn vieringsgeleentheid vir die vrouelidmate van die NG Kerk reël en organiseer. 
 
VROULIKE PROPONENTE – GETROUDE VAN (A.18 bl 410 pt 7.1, Notule Dag 5 pt 17) 
7.1.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die volgende adviese van die ASR: 
7.1.1.2 Die ASR adviseer gelegitimeerdes van die NG Kerk om die ASP in kennis te stel van enige 
verandering van van met vermelding van die van waaronder hulle wil registreer en in die Kerk 
amptelik bekend wil staan.  
7.1.1.3 Die ASR versoek die ASP om die moontlikheid te ondersoek van die wysiging van die akte 
van legitimasie/bevestiging in sodanige gevalle. 
 
VROUE: UITSLUITING VAN (Notule Dag 6 pt 13) 
Hierdie Algemene Sinode vra alle vroue wat geroep was om predikant te word, nederig om 
verskoning dat hierdie kerk, naamlik die NG Kerk, u nie toegelaat het om dit tot uitvoering te bring 
nie. 
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WAARDERENDE GESPREK: IMPLIKASIES VAN (A.16.1 bl 343 pt 2.5, Notule Dag 3 pt 16) 
Die Algemene Kuratorium word versoek om verdere uitvoering te gee aan die besinning oor en 
implikasies van die tersaaklike aspekte wat uit die Waarderende Gesprek blyk. 
 
WETENSKAP EN GELOOF 
Kyk by Gereformeerde Hermeneutiek 
 
WET 2 VAN 2000 (A.2 bl 27 pt 3.5, Notule Dag 2 pt 14) 
3.5.1 Die Algemene Sinode wys – vir die doeleindes van Wet 2 van 2000 – ʼn ex officio-lid met 
stemreg by die ASA as die “Inligtingsbeampte van die NG Kerk”, aan. 
3.5.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes (met uitsondering van Namibië) om al hulle 
gemeentes, ringe, kerklike instansies en kantore gereeld te versoek om uitvoering aan die 
vereistes van Wet 2 van 2000 te gee as ’n saak van dringendheid. 
 
XENOFOBIE (A.12 bl 251 pt 3.1.2, Notule Dag 6 pt 4) 
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit vir hierdie meningsdokument en beveel dit aan vir 
gebruik in sinodes en gemeentes – maar ook as belangrike openbare getuienis in ons samelewing 
en teenoor die regering/staat. 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
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BYLAAG 8 
 
GEDRAGSKODE VIR PREDIKANTE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE 
KERK 
 
1. AANHEF 
Predikante in die kerklike bediening se integriteit, geloofwaardigheid en eerbaarheid word 
ondersteun deur goeie en moreel-gefundeerde etiese gedrag. Christus verrig al sy dienswerk in 
sy kerk en koninkryk deur sy Woord en Gees, en gebruik hiervoor onder meer die ampte van 
predikant, ouderling en diaken om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in die kerk en wêreld 
(volgens Artikel 4 van die Kerkorde). 
 
Predikante word egter op ’n besondere manier deur die Here geroep vir die voltydse kerklike 
bediening. Die grondslag vir hierdie roeping is ‘n persoonlike verhouding met die Here. Van 
predikante word daarom verwag om hulle toewyding aan die Here uit te leef in hulle roeping, 
bediening, waardes en gedrag. 
 
Om ’n hoë standaard te stel vir die predikante se daaglikse lewe en bediening is ‘n gedragskode 
geformuleer. Tussen die ankerpunte van die Woord van God, gehoorsaamheid aan Christus, die 
belydenisskrifte van die kerk, die Kerkorde en alle ander kerkordelike en wetgewende bepalings 
is hierdie gedragskode dus ʼn maatstaf vir die gedrag van ŉ predikant. 
 
2. DOEL 
Die gedragskode dien om predikante te laat besef hoe groot God se goedheid en genade is om 
hulle in staat te stel om hierdie roeping uit te leef, Christus na te volg en ander tot diens te wees. 
Dit het ook ten doel om predikante te versterk in hul daaglikse lewe en bediening. 
 
Hierdie gedragskode wil ook weer bevestig wat die verantwoordelikhede en risiko’s is wat die 
kerklike bediening meebring en watter eise die bediening aan predikante stel. Daarom wil die 
gedragskode predikante ook help om, in die lig van die huidige eise van ons gemeenskap en tyd, 
gepas op te tree. 
 
3. GRONDSLAG 
Predikante: 
3.1 vier die lewe met dankbaarheid en word voortdurend verras deur die liefde en genade uit die 
hand van die Vader, Seun en Heilige Gees; 
3.2 leef in diepe afhanklikheid van God, wat onder andere insluit: 

· ’n persoonlike verhouding met God Drie-enig, 
· noue omgang met en ʼn gehoorsame lewe wat voortspruit uit die Woord van God, 
· ’n getroue en intieme gebedslewe en 
· die praktiese uitlewing van hulle eie geloof en roeping in die kerklike bediening; 
 

3.3 is oortuig van hulle roeping deur die Here vir die kerklike bediening en is daarom aan die Here 
en aan die betrokke kerkvergadering verantwoording verskuldig (KO Artikel 12.2); 
3.4 erken en benut die geestelike gawes wat hulle ontvang het tot eer van God, tot opbou van die 
kerk en koninkryk, tot die uitdra van die Evangelie aan en die versorging van alle mense; 
3.5 bestudeer die Bybel, verkondig die Woord van God suiwer en verbeeldingryk, en respekteer 
ook die kerklike tradisies; 
3.6 handhaaf ’n Christelike lewenstyl deur Christelike waardes en gedrag in stand te hou; 
3.7 vestig gesonde en sterk verhoudinge, maar eerbiedig ook vasgestelde grense; 
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3.8 ken die eie beperkinge, beoefen gesonde oordeel, en leef as gebalanseerde mense; 
3.9 bring situasies, persone of omstandighede tot volle potensiaal deur die regte, waardigheid en 
waardes van alle mense te respekteer; 
3.10 aanvaar inklusiwiteit en skep ruimte vir diversiteit; en 
3.11 is pligsgetrou en betroubaar in die uitvoering van verantwoordelikhede en opdragte. 
 
4. DIE GEDRAG VAN DIE PREDIKANT 
Predikante se positiewe uitleef van hulle roeping kom na vore in: 
 
4.1 GESONDE VERHOUDINGE 
Predikante handhaaf lojale en gesonde verhoudings met: 
4.1.1 Die huweliksmaat, gesinsgenote en familielede 
4.1.2 Lidmate en ander mense uit die gemeenskap 
4.1.3 Kollegas deur onderlinge versorging en ondersteuning 
4.1.4 Die kerkverband as die gemeente, kerkraad, ring en sinode 
 
4.2 SELFSORG 
Predikante sien om na eie welsyn deur: 
4.2.1 volgehoue aandag te skenk aan die eie fisiese, geestelike en emosionele gesondheid; 
4.2.2 gereelde beoefening van geestelike dissiplines; 
4.2.3 gereelde gesprek met ʼn mentor of begeleier; 
4.2.4 gereeld beskikbare verlof te neem; 
4.2.5 sensitief te wees vir waarskuwingstekens in eie gedrag, gemoedstoestand en liggaamlike 
toestand wat kan dui op ʼn ongesonde en onversorgde lewe; 
4.2.6 bedag te wees op moontlike gewoontevormende gedrag deur negatiewe invloede en 
gewoontes; en 
4.2.7 beoefening van lewenslange leer, voortgesette bedieningsontwikkeling en 
bedieningsvernuwing. 
 
4.3 VERTROULIKHEID 
Predikante handhaaf die hoogste vlakke van vertroulikheid deur: 
4.3.1 die reg op privaatheid van ander te erken; 
4.3.2 vertroulike inligting sensitief en korrek te hanteer; en 
4.3.3 slegs inligting wat wetlik vereis word aan die belanghebbendes beskikbaar te stel. 
 
4.4 DIE EERBIEDIGING VAN GRENSE 
Predikante tree in ̓ n pastorale en/of terapeutiese situasie op binne die grense wat daarvoor gestel 
word: 
4.4.1 Waar berading buite die vermoë en opleiding van die predikant val, verwys die predikant 
die persoon. 
4.4.2 In alle omstandighede (berading, advies en geestelike versorging) word ŉ gesonde fisiese 
en emosionele afstand gehandhaaf. 
4.4.3 Riskante situasies word vermy. 
 
4.5 MISBRUIK 
Predikante misbruik nie eie posisie en/of mense in die uitoefening van dienswerk nie: 
4.5.1 Misbruik van mag of status is ontoelaatbaar; 
4.5.2 Vertroue wat mense in predikante stel, word nie vir persoonlike voordeel aangewend nie; 
4.5.3 Finansiële, emosionele en seksuele gunste en gawes word onder geen omstandighede 
toegelaat nie; 
4.5.4 Die misbruik van kinders en ander weerlose persone is verbode. 
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4.6 DISKRIMINASIE, INTIMIDASIE EN TEISTERING 
Predikante skep ‘n omgewing waar professioneel opgetree word en wat vry is van enige vorm 
van diskriminasie, intimidasie en teistering: 
4.6.1 Die gelykwaardigheid van alle mense as geskape na die beeld van God word gehandhaaf. 
4.6.2 Daar word met verdraagsaamheid en inskiklikheid teenoor ander opgetree. 
4.6.3 Afbrekende en onwelvoeglike taalgebruik is nie geoorloof nie. 
4.6.4 Enige vorm van teistering, seksueel of andersins, is verbode. 
 
4.7 BESTUUR EN ADMINISTRASIE 
Predikante tree noukeurig, deursigtig en eerlik op in die daaglikse bestuur en administrasie: 
4.7.1 Pligte word getrou uitgevoer soos omskryf en ooreengekom. 
4.7.2 Tyd word goed bestee. 
4.7.3 Aanspreeklikheid word vir eie optrede aanvaar. 
4.7.4 Rentmeesterskap word beoefen. 
4.7.5 Konflik van belange word vermy. 
4.7.6 Bronne word reg en met verantwoordelikheid aangewend. 
4.7.7 Ontvanklikheid vir evaluering word geopenbaar. 
4.7.8 Elektroniese en sosiale media word verantwoordelik en sonder enige benadeling van die 
amp of posisie, gemeente, kerkverband en die eie persoon gebruik. 
 
5. SLOT 
Hierdie gedragskode is tydens die Algemene Sinode se sitting in Oktober 2015 aanvaar en is 
van toepassing op alle predikante met bevoegdheid in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

 

 

______________________________________ 
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A.3  SINODALE BEDIENINGSPAN                      

1. Inleiding (SBS) 

‘n Boorgat word gesink in Melmoth, ‘n kind kry ‘n rusplek in ‘n kinderhuis, ‘n groot klomp predikante 
luister na die sang en getuienis van Robbie Wessels op Drakensville, ‘n groep emeritus-
predikante sit saam en eet en deel herinneringe uit die “ou dae”, predikante en kerkraadslede van 
die NG Kerk, VGK en RCA besin oor die rol van families, vrouens en die jeug in die kerk, ‘n buddy 
bid saam met ‘n skollie by Winklespruit, die netwerk vir die erediens het ‘n boekbespreking in 
Pietermaritzburg, ‘n kursus in verkondigingsvaardighede word in ‘n ring aangebied, ‘n ander groep 
is iewers besig om aandagtig te luister na Dr Gert Cordier oor Missionale leierskap, ‘n bus is op 
pad na “Imagine”, iewers is iemand besig om die evangelie te verkondig, ‘n traan af te droog, … 
en so kan honderde sulke geleenthede in hierdie verslag genoem word!  

Probeer om in jou gedagte prentjies te vorm van hoe die kerk in sy menigte vorms grondvat op 
verskeie plekke in ons mooi provinsie van KZN!  

Die kerk mag nie net met haarself besig bly nie!  Tydens die Predikante-konferensie van 2016 te 
Drakensville haal Dr Frederick Marais vir NT Wright aan: 

“We could cope – the world could cope – with a Jesus who ultimately remains a 
wonderful idea inside his disciples’ minds and hearts.  The world cannot cope with a 
Jesus who comes out of the tomb, who inaugurates God’s new creation right in the 
middle of the old one” 

Al is dit vir die wêreld moeilik, is dit juis hierdie opstandingshoop wat gewortel is in Jesus Christus, 
wat ons doel en roeping as kerk definieer.  Dit is juis hierdie vaste hoop wat die kerk baie graag 
met die wêreld wil deel!  In ‘n wêreld wat volgeprop is met slegte nuus, is dit hierdie 
opstandingshoop wat ons brandstof is om met entoesiasme te leef en werk.   

In die NG Kerk het daar die afgelope tyd amper ongesiens iets gebeur naamlik dat ons opnuut 
bewus geraak het daarvan dat ons deur die Heilige Gees genooi word om deel te wees van ‘n 
beweging van ‘n lewegewende en hoopgewende God na ‘n sterwende wêreld.   

Weer Frederick Marais:  “Hulle (Ons!) doen dit wanneer hulle die uitnodiging aanvaar om deel te 
neem aan die ewig-liefdevolle, hoopgewende, vreugdevolle gemeenskap van die Drie-enige God, 
Vader, Seun en Heilige Gees.  Deelname aan hierdie gemeenskap bring egte, lewegewende 
transformasie vir gelowiges, vir gemeentes, - vir die kerk as geheel.  Dit loop uit op ‘n samelewing 
wat gevul is met liefde, in stede van haat, vrede in stede van konflik, vreugde in stede van 
droefheid en hartseer.”   

Die afgelope vier jaar was ons ‘in Christus’ saam op pad”.  Met hierdie verslag wil ons vir jou ‘n  
met “Christus as ons hoop” vorentoe te kyk.   
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2. Jonkverslag   
 
 
 

In Christus is ons Hoop 

VERHALE VAN HOOP 

In die gawe wat ons deur Christus in mekaar het, ervaar ons hoop, genade en liefde. 
Uit die aard van die werkgroep probeer ons om missionaal en verhoudingsgedrewe te werk.  Dit 
het in die afgelope 4 jaar só vorm aangeneem: 

-2013- 

ROADSHOW 

Om kontak te maak, om verhoudings te bou en om toe te rus was ons fokus met ‘Roadshow’.  
Ons het by elke ring ŉ werkswinkel aangebied.  
 

JONK KONFERENSIE 

Hierdie geleentheid was gefokus daarop om jeugwerkers, jeugleraars, kategete en ouers toe te 
rus.  Ons het kundige persone genooi om ons te kom help.  Dit was ŉ geskeduleerde jaarlikse 
geleentheid. 

 

-2014- 

#IMAGINE 

Ons skakel jaarliks by #IMAGINE se Gauteng fees in.  Dit bied ongelooflike groeigeleenthede aan 
tieners op geestelike, emosionele en vriendskaplike vlakke. 
#IMAGINE wil juis daarop fokus dat jongmense weer HOOP in hulle eie samelewingskringe bring.  
Deur goeie materiaal word leiers in staat gestel om hierdie ontwikkeling voort te sit in eie ruimte.  
Dit is dus nie ŉ eens-af fees nie, maar ŉ groeiende beweging. 

RE-#IMAGINE 

RE-#IMAGINE is ŉ KZN JONK inisiatief.  Hierdie naam is nadese ook weer ingespan deur 
#IMAGINE self.  Ons wil hierdeur die jongmense verder aanmoedig en ontwikkel om prakties ŉ 
verskil te maak in hul skole en omgewings. 

#IMAGINATION 

Na aanleiding van die sukses van #IMAGINE, is daar beplan om ŉ volgende groeigeleentheid te 
bewerkstellig vir ons tieners.  Die JONK KONFERENSIE (wat ŉ jaarlikse toerustingsgeleentheid 
was)  het dus ontwikkel in ŉ verhoudingsbou en toerustingskamp vir tieners. 
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-2015- 

#IMAGINE 

Ons het die fees gaan bygewoon;  Dit was weer  ŉ hoogtepunt! 

#IMAGINATION 

Die werkgroep het besluit om by hierdie kamp werklik hande te vat met ander gemeentes.  Ons 
het saam met URCSA, RCA en NGK jeug gaan kamp, en was oor die 100 mense.  Die kamp 
word nou in Engels aangebied, sodat taal nie ŉ hindernis is nie. Ons is baie trots op die skakeling 
en beweging wat op grondvlak gebeur met hierdie kamp. 

 

 -2016- 

#IMAGINE 

Die beweging groei met rasse skrede- die kamp, toerusting, nasorg en reëlings word verfyn en 
verbeter.  Opgewondenheid heers oor die toekoms van die jeug in ons land. 
 

 ̃ Toekoms  ̃
In Christus wat ons hoop is, 

sien ons die volgende…. 

 

#IMAGINATION 

Die tema vir vanjaar se kamp is “Building Bridges” -  Ons maak gebruik van ‘Seisoen van 
Menswaardigheid’ se 4 waardes – LIEFDE, LUISTER, RESPEK en OMARM om hierdie tema uit 
te pak. 
Die kamp is van 30 September tot 3 Oktober.  Kontak gerus vir Chris de Vries 084 258 4556/Pierre 
Burger 082 386 7924 om in te skakel. 

#IMAGINE IGNITE 

Die behoefte het ontstaan om weer ŉ jaarlikse toerustingsgeleentheid vir kategete, ouers en 
jeugleiers daar te stel.  Ons skakel van hierdie jaar af in by #IMAGINE IGNITE. Vanjaar gaan ons 
ŉ 1 dag program volg.  
Dit geskied op 3/4/5 November.  Kontak vir Chris of Pierre vir meer inligting. 

˜AS JY GRAAG WIL DEEL WORD  ̃
Kom skakel in by hierdie unieke groep mense! 

Ons wil saam met jou ŉ verkil maak! 
 
2.1 JONK se visiuele verslag se ‘cloud link’ 

 
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-
content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F
%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-
IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-
NQEA_wHIAP9ETJo-
%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-
92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-
48CF-8DB2-

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
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5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-
aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990 
 

3. Netwerk vir Missionale gemeentes  
  
Die kerk se roeping is om te onderskei wat God in die wêreld aan die doen is en daarby aan te 
sluit. Die kerk se gestuurdheid is sigbaar en groei in ’n verskeidenheid van gebeure en prosesse: 
waar verhoudings gebou word, waar eenheid gesoek word met die handhawing van die unieke 
van elkeen, waar mensgemaakte grense oorgesteek word om lewe te bring, waar die integriteit 
van God se skepping beskerm word, en waar die Bybel gelees en gebid word.  Alhoewel alles 
wat die kerk mee besig is ‘n missionale dimensie het, is dit ook nodig om intensioneel te fokus op 
die missionale roeping van die kerk. Die Netwerk vir missionale gemeentes is so ‘n inisiatief van 
die KZN Sinode waar intensioneel op die missionaliteit van Christus se kerk gefokus word.  
Geleenthede word gereël soos ‘n boekbespreking en ‘n tweedag werkswinkel waar gefokus word 
op die toerusting en mobilisering van gemeentelike leiers met die oog op hul roeping as God se 
gestuurdes.  
Temas wat by die Netwerk vir Missionale gemeentes aangeraak is, is as volg: 
 
a) Boekbesprekings 
* Ons is nou hier – Patrick Kiefert 
* “ A credible witness” – Reflections on power, evangelism and race- Brenda Salter Mc Neill 
* A mission of God’s People- Christopher Wright 
* “Are you Christian or disciple?” Edward N Gross 
b) Werkswinkels 
* Missionale spiritualiteit – dr Christo de Klerk 
* Die uitpak van die Algemene Sinode se besluit rakende missionaliteit- Frederick Marais 
* Die kernkapasiteit van die predikant as missionale leier- dr Gert Cordier 
* Dissipelskap – Ds Deon Loots 
 
In Christus wat ons hoop is:  
+ Hoop is geskep hierin dat nuwe vaardighede aangeleer is om God se voorkeurtoekoms  

ingesteldheid nie, maar vanuit die aanbrekende toekoms.  
+ In ons saamloop met Christus is ons oë opnuut geopen om met vaardigheid te luister na 

wat God besig is om te doen. Ons kon saam luister na God, na Sy Woord, na mekaar en 
na die wêreld.  

+ Missionale transformasie is gedien deurdat gelowiges geleer is om die gewoonte aan te 
kweek om ons gestuurde roeping te waardeer en ‘n sensitiwiteit vir God se handelinge in 
ons alledaagse konteks te ontwikkel. 

 

 4.  KZN Outreach  
 

1. Identiteit: 
     KZN Outreach is ‘n gesamentlike projek van die familie van NG Kerke (NGK, RCA, URCSA) 

in KZN.  KZN Outreach besin gesamentlik oor die uitdagings wat die bediening in KZN aan die 
onderskeie kerke stel.   Die nadenke oor die bediening is gefokus op die mobilisering en 
opleiding van die leierskap van die kerke en die implementering van die apostoliese 
bedieningsmoder.  Die sake waaroor saam gedink en strategieë bepaal word, sluit in 
gesamentlike missionale projekte, die subsidiëring van arm gemeentes in die familie van NG 
kerke, die bemarking van die werk in Zululand, sowel as die vestiging en uitbou van plaaslike 
vennootskappe wat verband hou met die bediening van die onderskeie kerke. 

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FASKFMjcQvIjO6qCAt5GJyHp4cddvAU3yNazOzib7CigAhKuo6DKOac7F%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoG5Fc9apOj58IoFK2-IaK9hTfNNCCr_RH0ehXFCaJ4x%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBbmXfpgWhffyA29-NQEA_wHIAP9ETJo-%26e%3D1472650457%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D2800B9C2-31FC-42A3-92B1-1C5043F255ED-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D4B542EA2-4657-48CF-8DB2-5B9A04FE86B8%26p%3D39%26s%3D9ZYL7SiO8mBhIf_Ufz0RXmVgo2Y&uk=Ss7ioEufXeEd-aEu3XXWPw&f=Terugvoer%20sinode.mp4&sz=66199990
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2. Visie: 

     As geloofsfamilie streef KZN Outreach daarna om die konsep van missionale gemeentes in 
KZN te bevorder.  Die aktivering en bevordering van plaaslike bedieninsvennootskappe wat ‘n 
holistiese benadering volg, geniet hoë prioriteit. 

 
3. Funksionering: 

     Die insameling van inligting vorm ‘n integrale deel van die besinning oor die bediening in KZN.  
Inligting oor wat op voetsoolvlak gebeur word gereeld ingewin.   Tydens die byeenkomste van 
KZN Outreach word strategieë geformuleer wat die uitdagings van die bediening in KZN 
aanspreek.  Die ideaal is dat inligting en nuus die gemeentes sal bereik op voetsoolvlak. 

  
Die uitdagings op missionale gebied in KZN word nie minder nie maar meer, en dit met die besef 
dat die provinsie waarbinne ons kerk is, een van die provinsies in ons land met die hoogste MIV 
Vigs besmettingsyfers is. Armoede en werkloosheidveral in die platteland bly ‘n enorme uitdaging. 
Die N G Sinode van KZN subsidieer gemeentes van URCSA en die RCA.   Hierdie gemeentes 
en leraars dra al hoe swaarder aan die verantwoordelikhede van die bediening wat al hoe meer 
uitdagings oplewer. Dit gebeur ook met al hoe kleiner bronne van inkomste. Dit is egter ook so 
dat gemeentes van die NG kerk al hoe swaarder begin trek, veral op finansiële gebied.  Christus 
het ons egter geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.  
 
Die hoop in Christus word deur KZN Outreach as volg gerealiseer:  
 

a) Werkswinkels is gehou te Pietermaritzburg met die fokus op toerusting, gesprek, 
beplanning om die uitdagings wat die bediening bied aan te spreek. Blootstelling van die 
leierskap van die familie van NG kerke aan mekaar.  Dit is goed om oor temas soos 
leierskap saam te dink en te besef dat al verskil ons kontekste, ons uitdagings soortgelyk 
is.  Daar word by KZN Outreach se byeenkomste ook sterk aan onderlinge 
verhoudingsbou aandag gegee. Behalwe die moderatuurslede van die onderskeie kerke, 
was ouderlinge en lidmate uit gemeentes van regoor ons provinsie by die byeenkomste 
teenwoordig. Die luister na mekaar se verhale en getuienisse van wat die Here besig is 
om te doen in KZN was inspirerend. Ook die lief en leed was belangrik om na te luister. 

 
Die temas wat by KZN Outreach se werkswinkels aan die orde was, sluit in:  
 
* Die missionale roeping van die kerk - Prof Piet Meiring  
* Die uitdagings verbonde aan ‘n volhoubare bediening - Ds Bennett Shunmuggam  
* “Promoting resilience”- CMD KZN 
* Die bemagtiging van missionale leiers - Dr Dawid Kuyler 
 
b) Daar is ook jaarliks ‘n werksessie bestaande uit verteenwoordigers van URCSA, NGK, RCA 
waar jaarverslae van die betrokke  gemeentes behandel word en behoeftes vir toerusting of 
ondersteuning op finansiële gebied bespreek en aangespreek word.  Nuwe uitdagings op 
missionale terrein word geïdentifiseer en veranderende  bedieningsbehoeftes word aangespreek. 
By hierdie geleenthede word ook toekomsbeplanning gedoen en nuwe behoeftes op 
bedieningsvlak aangespreek.  Die jaarlikse KZN Outreach werkswinkel se tema word ook hier 
vasgestel.   
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In Christus wat ons hoop is:  
 
+ Hoop is geskep hierin dat die temas wat aan die orde was juis wou meehelp om 

gemeentelike leiers uit die familie van NG kerke te bemagtig om gesamentlik die 
uitdagings op missionale terrein as geleentheid te sien, en nie as verleentheid nie.  

+ In ons saamloop met Christus is ons oë as familie van kerke wat ‘n gesamentlike roeping 
deel, saam op Christus gerig. So kon ons mekaar se laste help dra en saam droom oor 
nuwe werklikhede vir God se nuwe toekoms. So word ook gebou aan die eenheid van die 
kerk waarvoor Christus ook gebid het.  

+ Missionale transformasie is gedien deurdat die familie van NG kerke se geloof 
gesamentlik gevorm is deur saam dink, saam te droom en saam te bid ten einde as God 
se gestuurdes in die wêreld ons provinsie van KZN met Christus se liefde te bereik.  

 
5. Fresh Expressions. 
 
Demografiese skuiwe en die postmoderne kultuur daag al hoe meer die tradisionele verstaan en 
uitdrukkings van kerkwees uit.  Daar is mense in ons postmoderne kultuur wat “nie moeg is vir 
Jesus nie, maar wel vir die tradisionele uitdrukking van kerkwees.” Dit skep nuwe geleenthede 
om nuut te dink oor kerkwees in ons dag. Fresh Expressions (Vars uitdrukking van kerkwees) is 
so ‘n geskenk aan die kerk, met name aan die NG kerk in KZN.  Vars uitdrukkings van kerkwees 
is ‘n strategie wat amptelik deur die Anglikaanse en ander kerke in Engeland die afgelope 10 jaar 
aanvaar is.  
 
Dit was deel van ‘n verslag getitel: “Breaking new ground- church planting in the Church of 
England.” Die verslag handel oor die krimpende gemeentes en lidmaatgetalle in die Church of 
England. Kerkplanting is as hulle nuwe strategie van kerk-wees aanvaar. Hierdie strategie moedig 
elke gelowige en gemeente aan om naas die bekende en bestaande maniere van kerkwees ook 
nuwe, vars maniere van kerkwees, daar te stel vir die al groterwordende getal kerkvervreemde 
mense in Engeland.  Die verslag is goed ontvang vanweë die “mixed economy” beginsel. Die 
aanvaarding van hierdie beginsel het dus ’n verbreding van hulle verstaan van kerkwees 
meegebring, en het daartoe gelei dat kerkordelike aanpassings gemaak moes word om dit 
moontlik te maak dat nuwe/vars vorme van kerke langs die “parogiale sisteem” gevestig kon word.    
Na ‘n besoek van Biskop Graham Cray van die Anglikaanse kerk aan Natal, is ‘n groep predikante 
en lidmate van verskillende kerke deur ds Philip Botha toegerus om as aanbieders van die “Fresh 
Expressions” kursus te kan optree. Dit het onder leierskap van ds Ben van Dyk uitgeloop op ‘n 
aantal opleidingsgeleenthede vir leraars en lidmate wat uiteindelik die volledige kursus deurloop 
het. Van hierdie kursusgangers wat geakkrediteer is, het intussen ook opgetree as opleiers by 
ekumeniese geleenthede van die Fresh Expressions opleidingsmateriaal in Natal.  
   
Die kursus is bedoel vir lidmate, gemeenteleiers en sendelinge  en vir diegene wat besig is om ’n 
nuwe bediening te ontwikkel of wat hul bestaande gemeente wil transformeer om meer missionaal 
te wees. Die kursus is teologies-missionaal, prosesgedrewe en praktyk-georiënteerd. Die kursus 
is ekumenies, geestelik verrykend, aanpasbaar, gemeenskapvormend, praktyk-georiënteerd en  
gebedsgebaseerd. Die kursus kan ook via die Internet deurloop word. 
  
Tydens die opleiding moet kursusgangers 24 modules deurloop.   Voorbeelde van temas is o.a: 
God se sending, Missionale gemeentewees, Dissipelskap, Evangelisasie, Missionale leierskap, 
Missionale waardes, Evangelie en kultuur, Kinders en jeug, Missionale kleingroepe, Ontwikkeling 
van nuwe bedieninge, gebed.  In KZN is ons bevoorreg dat een gemeente naamlik Krantzkloof 
reeds ‘n leraar met opdrag “Fresh Expressions” bevestig het met name ds Leonardi Stoop.  
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In Christus wat ons hoop is:  
 
+ Hoop word geskep hierin dat hierdie inisiatief van Fresh Expressions as missionale 

strategie reeds ‘n groot bydrae maak en kan maak in die uitbreiding van die koninkryk van 
God en die inskakel van kerkvervreemde lidmate.  

+ In ons saamloop met Christus ontdek ons dat hierdie saamloop met mekaar en die breër 
ekumeniese gemeenskap van kerke, ons help om al meer te leef as navolgers van 
Christus wat Sy gesindheid van versoening, heling en bevryding aan alle mense uitdra.  

+ Missionale transformasie word gedien deurdat gelowiges se geloof gesamentlik met 
ander gelowiges gevorm is deur saam dink, saam te droom en saam te bid oor nuwe 
maniere van kerkwees in die stroomversnelling van ons veranderende samelewing.  Deur 
die proses van na mense gaan waar hulle is, na hulle luister, hulle te bedien, gemeenskap 
te bou, word mense genooi om volgelinge van Christus te word en Hom toe te laat om in 
elke lewensfaset méér soos Hy te word.  Die kerk in KZN kan heelhartig by hierdie inisiatief 
inkoop.  

 

6. KZN CMD: Kerk en gemeenskap – Bringer van Hoop.  
 
6.1 ‘n Terugblik – Verhale van Hoop 
 
Sedert die vorige sinode sitting het KZN CMD, die NG Kerk in KZN se gemeenskapsbediening 
arm hoop in talle mense se lewens gebring. Ons wil graag vir julle ‘n kykie in ‘n aantal verhale 
van hoop gee : 
 
My kinders kan kos kry. 
 
In Newcastle omgewing het ons agtergekom dat meer mense van dag tot dag honger is as wat 
ons besef het. Ons het saam met Kruin gemeente waar ons kantore is ‘n beplanningsvergadering 
gehou en ‘n gesamentlike sopkombuis begin. Die gemeentevrouens kook sop met bestanddele 
wat ons van verskeie oorde ontvang en Kruin gemeente help met geld hiervoor. Die sop kook 
vind weekliks plaas en word gevries in tweeliter houers. Die volgende dag word dit uitgedeel aan 
wie ook al dit nodig het. Die wat dit nie kan kom haal nie kry dit afgelewer en daarmee help die 
kerk ook. Ons het ook kontak met skole en ander gemeentes om ons in kennis te stel van gesinne 
waar daar nood is, en kry reeds terugvoering en kan help. Die projek is nog in die beginstadium 
maar reeds word daar beleef dat dit werk as kerk en CMD hande vat en saam die nood aanspreek. 
Ons het reeds in die eerste maand heelwat mense gevoed en glo dat nog baie hierdeur gehelp 
gaan word. 
 
Hy kan weer gaan werk. 
 
Vanuit Pietermaritzburg hoor ons van ‘n man wat met sy klein 5 jarige dogtertjie by die CMD 
kantoor opdaag.  Deur middel van ‘n gemeente en ander bronne help die Maatskaplike werker 
om die dogtertjie in die kleuterskool te kry en klere en ander benodighede vir die hulle te bekom. 
Die pa kon nou werk soek sonder om hom te bekommer oor sy kind se veiligheid en versorging 
gedurende die dag. Hy het werk gekry en kan nou self sorg! 
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Ek is veilig. 
 
Ek wil julle vertel van ‘n dogter wat ongeveer sewe jaar gelede in Greytown Kinderhuis opgeneem 
is. Sy was brutaal verkrag, op so ‘n wyse dat sy permanente fisiese skade opgedoen het. Ek 
vermoed egter die emosionele skade is veel erger – sy was tot vandag toe nie daartoe in staat 
om selfs teenoor sielkundiges die ware gebeure van daardie nagmerrie te openbaar nie.  Die 
oortreder het nooit verantwoording gedoen nie.  Tog het sy in die Kinderhuis ‘n veilige ruimte 
gevind waar sy minstens op haar eie manier kon aangaan met haar lewe. Vanjaar is sy in matriek 
en sy het ontwikkel in ‘n bedagsame en goedgemanierde jong dogter wat haar bes probeer in dit 
wat sy doen. 
 
Ek wil teruggee. 
 
Hierdie jaar het ‘n jong dame, Nomcebo Myaka as maatskaplike werker begin werk by 
Khayalami, ‘n ander kinderhuis in Greytown. Sy het haar hoërskoolloopbaan by Greytown 
Kinderhuis voltooi en met die finansiële hulp van die Kantoor van die Premier in KZN haar 
studies suksesvol en in vier jaar voltooi. Sy is nou ‘n doelgerigte, self-versekerde jong dame wat 
help om aan ander kinders hoop te bring. 
 
My kinders het my hier gelos. 
 
Sy is 87 jaar oud. Haar kinders het geëmigreer Australie toe. Haar vriende en vriendinne is al 
oorlede. Al wat sy het is Tuinsig. Tuinsig het vir sy haar ‘n tuiste geword soos die ou mense altyd 
gesê het : “Oos Wes Tuis Bes”. Dit kan ook nie anders nie. Die personeel lewer  so ‘n uistaande 
en onbaatsugtige diens wat gereflekteer word deur die Staatsinspeksies wat telkens bevind dat 
Tuinsig ‘n bekostigbare tuiste bied, maar geen hoë standaarde prysgee nie. 
 
Toe ek gedink het almal haat my. 
 
Haar naam is Mara. Nogal ‘n veelseggende naam.... ‘n Naam wat presies sê wat met haar gebeur 
het. Talle sonder tel mishandel en verkrag in die Kongo.  Vlug duisende kilometer na Suid Afrika 
toe, waar die nagmerrie net nie wil ophou nie – haar huis afgebrand, haar kind is weg, hospitale 
wil haar nie help met haar chroniese siekte nie. Sy is een van die talle xenofobie slagoffers in ‘n 
klein kamertjie in die middestad van Durban. Maar sy is nie alleen nie. Daar is ook predikante en 
pastore, ook van die NG Kerk in daardie kamertjie. En binnekort sal van die CMD Maatskaplike 
Werkers met haar die pad van heling begin stap.  
 
Die water van die lewe. 
 
Dit is droog in Vryheid. Binnekort sal daar nie meer water uit die krane kom nie. En wat sien ‘n 
mens in Vryheid : Nie moedeloosheid nie. Mee jy sien die grote ou Klipkerk omsingel deur reuse 
‘jojo’ tenks. En lang rye dors mense met kanne. En binne die kerksaal ‘n 
waterverspreidingsproses wat enige fabriek sal laat skaam kry. Later die middag sou ‘n 
vergadering met die munisipaliteit plaasvind waar saam gesoek sou word na antwoorde vir hierdie 
krisis. Maar dit is nie waar dit eindig nie. Boorgate en watertenks sou volg in die hele Vryheid en 
die res van KZN. En dit het begin by die kerk. Eintlik by Hom wat die Water van die Lewe is.  
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Meer as ‘n vakansiedorp. 
 
Margate is nie net ‘n lekker vakansiedorp nie. Die Here het daar iemand met ‘n besondere passie 
geplaas. Ds Piet Beukes, voorheen van die Arbeidsbediening in die Oostelike Sinode. Ons tref 
hom aan waar hy hy by ‘n tafel sit voor in die kerksaal in Margate Gemeente. En voor hom word 
verskillende verhale van hoop gedeel, deur kerke, NPO’s en selfs die DBV. En hulle het almal 
een ding in gemeen. Ons wil saamwerk en saam die nood in ons omgewing verlig. Ons wil hoop 
bring, Die Hoop bring in ons deel van die wêreld.  
 
Om saam te vat.  
 
Wat ‘n voorreg om as KZN CMD die hande en voete van ons Here te wees en hoop, Die Hoop, 
te bring as kerk. Die afgelope jaar  is : 

 84 420 mense in nood gehelp deur ons Maatskaplike Diens kantore, vennote en filiale.  

 600 kinders versorg in ons kinderhuise 

 145 bejaardes versorg in ons tehuis vir bejaardes. 

 R39 miljoen se omset deur KZN CMD se 18 takke gebruik in sy dienslewering namens 
die kerk 

 R940 000 vanuit die NG Kerk Droogtehulp fonds betaal vir boorgate, pompe en 
watertenks in KZN. 

 
Aan God al die eer!!! 
 
En dit het alles gebeur onder die moeilikste finansiële omstandighede :  

 Nimmereindigende uitmergelende prosesse met die staat rakende subsidieverhogings 
wat nie plaasvind nie, laat betalings van subsidies en dreigende besnoeings van 
subsidies.  

 ‘n Uiters moeilike ekonomiese klimaat om fondse in te samel.  

 Druk op die sinode se finansiële posisie wat die finansiële ondersteuning aan KZN CMD 
onder druk plaas.  

 
Maar ons is nog aan die gang, deur Jesus en met ons oë gevestig op Hom! 
 
6.2  ‘n Vooruitskouing: Nog Meer Hoop. 
 
Al hierdie verhale van hoop vertel nie van al die projekte wat hoop bring waar gemeentes en 
indiwiduele lidmate betrokke is nie.  
 
En dit is die punt. Ons weet nie van mekaar nie. Belangriker nog ons werk nie genoeg saam nie 
: Dink net wat ons as Kerk van Jesus Christus kan bereik as sy professionele maatskaplike 
dienste, KZN CMD, ringe, gemeentes, die VGK, RCA en ander vennote saamwerk om die nood 
in KZN CMD gekoördineerd op grondvlak aan te spreek!  
 
Ons droom dat die kerk van Jesus Christus in KZN : 

 bestaande hulpverlenings projekte sal identifisering en koördineer 

 saam bate kartering sal doen en saam verwonderd sal staan wat hulle dan ontdek  

 gemeentelike diakonaat sal stimuleer 

 vroeë kindontwikkeling sal bevorder 

 armoede verligting en bestryding sal doen 

 droogtehulp sal verleen  
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 menswaardigheid sal bevorder 
 
In elke geografiese gebied in KZN is Droomleiers aangewys om hierdie droom te fasiliteer. Hoe 
dit in elke gebied vorm aanneem is heeltemal uniek en word veral deur verhoudings en 
prosesse gedryf.  
 
Ons glo dat Die Here ons deur hierdie droom as NG Kerk in KZN by ‘n totale nuwe verstaan en 
bedryf van ons as kerk se rol in die gemeenskap sal uitbring. Dit is nou misionale transformasie 
in aksie.  
 
Mag Die Here vir ons die ligbakens aandui op hierdie nuwe en avontuurllike reis. So duidelik dat 
ons net binne Sy plan sal inskakel. En so helder dat net Hy as Die Enigste Hoop gesien sal 
word.  
 
6.3  Die volgende aanbevelings word aan die Sinode voorgehou vir goedkeuring:  
 

Aanbevelings:  
6.3.1 Die sinode bring saam met KZN CMD aan God al die eer vir Sy genade en 
voorsiening.  
6.3.2 Die sinode spreek ‘n woord van opregte waardering uit teenoor die personeel van 
KZN CMD vir hulle onbaatsugtige diens.  
6.3.3 Die sinode ondersteun die Kerk en Gemeenskap inisiatief, waar die kerk saam met 
sy barmhartigheidsarm op reis gaan soekend na ‘n nuwe gesamentlike identiteit en 
praxis om die nood in KZN  doeltreffend aan te spreek.  
6.3.4 Die sinode word versoek om nie tydens hierdie sitting die Reglemente vir 
Onderlinge Hulp in behandeling te neem nie, maar om dit na die Sinodale Visionêre 
Leierspan te verwys om nog rondtes gesprekke in hierdie verband te fasiliteer tussen 
die onderskeie rolspelers. 
  

 

7. Werkgroep vir kleingemeentes 
 

Die Werkgroep vir Kleingemeentes is aan die einde van 2011 deur die Sinodale 
Bedieningspan in die lewe geroep om ondere ander aan die volgende sake aandag te gee: 
 

 Die spesifieke  aard en karakter van kleingemeentes 

 Die bedieningsbehoeftes van klein gemeentes 

 Hoe om klein gemeentes te bemoedig deur verhale van hoop in ander gemeentes met 
soortgelyke omstandighede 

 Die vestiging van ‘n netwerk waar mens kan hande vat oor die saak 

 Die benutting van beskikbare bronne en navorsing in hierdie verband 

 Die implementering van die besluite van die Algemene Sinode rakende klein gemeentes. 

 
Die werkgroep het vir die eerste keer op 25 Januarie 2012 vergader. Na ‘n uitvoerige bespreking 
word ‘n lys van onderwerpe vir bespreking opgestel wat by toekomstige werkswinkles aan die 
orde sal kom: 
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1. Hoe hanteer ‘n mens die sentiment rondom geboue – veral waar gemeentes 
saamgesmelt het? Daar is te veel geboue en die jongmense moet dit dan versorg terwyl hulle 
nie dieselfde sentiment deel nie. ‘n Deel van die oplossing is dat daar baie meer met ander kerke 
saamgewerk sal word vir die benutting van die geboue. 
Ons moet altyd onthou: Dit is die Here se geboue en nie ons s’n nie. Dit kan gebruik word vir 
kleuterskole, opleiding van alle mense, taalklasse, ens. Ons moet die geboue laat benut indien 
ons dit nie self gebruik nie. Net ‘n wenk: Kerktorings kan selfoontorings word t.w.v. inkomste. 
 
2. Beweging rondom verandering: Die kuns is om mense wat stadig aanpas of verander, tog 
by jou te hou en nie te laat wegraak nie. Die voorwaarde is egter dat hierdie mense nie 
vooruitgang mag pootjie nie.  
 
3. Behoefte aan materiaal om tentmakers mee te ondersteun: 
Hulle het nie altyd die tyd om voor te berei nie en ‘n behoorlike netwerk van bedieningshulp sal 
van groot waarde wees. 
 
4. Leiding om die kerkraadsmodel aan te pas sodat almal hulle gawes benut. 
Daar is oor die algemeen baie positiewe ondersteuning van almal teenwoordig dat kerkraadslede 
volgens hulle gawes aangewend moet word en nie noodwendig in ‘n wyk moet werk nie. 
 
5. Behoefte aan pastorale ondersteuning van leraar waar daar nie ander professionele 
dienste soos sielkundiges ens. beskikbaar is nie. 
 
6. Behoefte aan bemoediging: Iemand wat namens die kerkverband die gemeente kan kom 
besoek en bemoedig. Die kleiner gemeentes het ‘n groter behoefte aan sulke besoeke as die 
groot gemeentes. Die voorstel vir kanselruiling tussen die klein gemeentes vind byval. 
 
7. Gemeente met gedeelde leraar: Sommige gemeentes deel ‘n leraar met ‘n buurgemeente. 
Dit is nie die ideale situasie nie en hulle droom van ‘n voltydse eie leraar. Aan die ander kant het 
mense soms ‘n bepaalde verwagting wat nie uitvoerbaar is nie. Die antwoord lê uiteindelik in ‘n 
omgeebediening waar al die lidmate betrokke is. 
 
8. Vraag oor die sentrale kas waaruit leraars vergoed word. Daar is kerke wat so funksioneer. 
Dit het ook maar baie probleme en is nie die aller antwoord nie. ‘n Ring sou egter wel saam ‘n 
klein gemeente finansieel kon ondersteun. 
 
9. Wysheid om die jeug te bedien: Daar is min kinders, hulle is in die koshuis, kom selde tuis 
ens. 
 
10. Toerustingsbehoeftes van lidmate. Dit moet behoorlik geïdentifiseer en aangespreek word. 
 
11. Toerusting en opleiding om die 20+ers te begelei. Hierdie groep jongmense sukkel 
tradisioneel om hulle plek in die kerk te vind en vra spesiale aandag. 
 
12. Opleiding van personeel in kerkkantoor: Op 15 en 16 Mei word daar opleiding by die 

Sinodale kantoor aangebied. Die dokument “Riglyne en Prosedures vir gemeente-administrasie” 
is by die Sinodale kantoor beskikbaar. Ons sinode beskik oor kursus vir rentmeesterskap. 
 
13. VBO verpligtinge. Kleiner gemeentes het nie fondse om leraar finansieel te ondersteun om 
VBO by te woon nie. Gemeentes moet altyd onthou dat daar Sinodale hulp beskikbaar is vir 
gemeentes wat nie hulle dominee na een van ons eie Sinode se opleidingsgeleenthede kan borg 
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nie. Persone word aangemoedig om enige relevante sake by te voeg soos die behoefte ontstaan. 
By elke byeenkoms is die stories van gemeentes wat verteenwoordig was, gedeel. Inspirerende 
stories, gedagtes en projekte verbreed telkens ons horisonne en moontlikhede. Daar is moeite 
gedoen om gemeentes te bemoedig met die unieke uitdagings wat hulle in die gesig gestaar.  
Hierdie besprekings het telkens aansluiting gevind by die apostoliese bedieingsmodel wat in 2011 
deur die Sinode van KZN aanvaar is.  Huidige bedieningsmodelle is nie meer voldoende om die 
behoeftes van kleingemeente aan te spreek nie.  
 

Die werkgroep se werksaamhede in die afgelope vier jaar lyk  
soos volg: 
 

 Byeenkoms van 24 Januarie 2013:  

1.  Bespreking van prof Jurgens Hendriks se artikel “Die toekoms van die klein 

plattelandse gemeente.” 

- Bespreking van dr Danie Dreyer se artikel “Volhoubare bediening:  die toekoms 

van familie-gemeentes.” 

 22-24 April 2013:  Konferensie vir Kleingemeentes by Gariepdam.  Die tema was Die 
Kleingemeente en Gemeenskapsontwikkeling 
 

 Byeenkoms van 27 Augustus 2013: 

Die volgende sake word bespreek: 
1.  Daar word terugvoering gegee oor die die konferensie by Griepdam 
2.  ‘n Artikel deur prof Kobus Schoeman en Dr Carin van Schalkwyk oor die rol 
van ‘n kleingemeente in die gemeenskap. 
3.  ‘n Artikel deur dr Danie Mouton oor die beweging van institusioneel na 
missionaal. 
4.  Nog ‘n artiklel deur dr Danie Mouton oor die demografiese verkuiwings in die 
kleingemeente.   

 
 Byeenkoms van 30 Januarie 2014:   

Ons is bevoorreg om dr Carin van Schalkwyk by ons te verwelkom. Onder haar leiding word 
daar gesels oor die volgende: 
- Kartering van Gemeenskapsbates  
- Bategedrewe gemeenskapsontwikkeling 
- Kerkspieëlstatistiek oor verskeie kleingemeentes se gemeenskapsbetrokkenheid. 
 

 24-26 Maart 2014:  Konferensie vir Kleingemeentes by Gariepdam.   

 Drr Christina Landman, Gideon van der Watt en Carin van Schalkwyk tree onder andere 
as sprekers op. Die tema was “Anders, maar een”. Daar is ondere andere besin oor die 
diversiteit in die kerklike landskap.  In die verlede was ons baie bewus juis van ons 
verskille. Hierdie “anders wees”, het ons soms baie ver van mekaar geplaas. Ons het ook 
ons anders wees beskerm, soms ten alle koste. Ander se anders wees was gewoonlik té 
onbekend en dalk bedreigend. 
Cas Wepener het gesels oor: “Kleingemeentes,   eredienste en liturgie.”  
Gideon van der Watt het gepraat oor “Diversiteit” en Christina Landman het gesels oor 

“Pastorale sorg in diverse kontekste”. 
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Streeksinodes het ook die geleentheid kry om verhale van hoop van hulle kleingemeentes 
te vertel. 
 

 Die daaropvolgende byeenkoms vir die werkgroep vir kleingemeentes is beplan vir 12 
Augustus 2014. By hierdie geleentheid sou daar uitvoerig verslag gelewer word oor die 
konferensie vir kleingemeentes wat by Gariepdam gehou is en ons sou ook gekyk het na 
die besondere uitdagings van jeugwerk in die kleingemeente. 
Ongelukkig moes ons hierdie geleentheid kanselleer weens ‘n gebrek aan belangstelling 
en ander faktore.  Die werkgroep het sedertdien nog nie weer vergader nie.  Dat daar ‘n 
behoefte by kleingemeentes bestaan om met mekaar in voeling te bly, by mekaar te leer 
en mekaar te bemoedig kan nie betwyfel word nie.  Daar is egter praktiese faktore wat dit 
vir werkgroepe moeilik maak om gereeld saam te vergader.  Ek vertrou dat ons hierdie 
uitdagings  te bowe sal kom sodat ons ook meer sinvol uitvoering kan gee aan die SVL 
se tema “In Christus Ons Hoop.” 

 
‘Die SVL besluit op die volgende tema vir die komende Sinodesitting in Oktober 2016: “In 
Christus is ons Hoop.”  
 
2.1 Rondom die inkleding:  
 
a. Hoe is die hoop wat in Christus is, gerealiseer binne julle bedieningsveld gedurende die 
afgelope vier jaar.  In Christus wat ons hoop is, sien ons die volgende ….. 
b. In ons saamloop met Christus het Hy ons op hierdie dinge gewys… 
c. Hoe dra bostaande missionale transformasie en verhoudinge? 

 
8. KZN – Erediensnetwerk  
 
Doel van die erdiensnetwerk: Die netwerk gaan uit van die beginsel dat die erediens op hierdie 
stadium nog een van die belangrikste vergaderpunte in die gemeente is. Dit is in die erediens dat 
stories van hoop en aansporing om hoop te gaan leef, moet gebeur. Die netwerk werk verder 
vanuit die standpunt dat die erediens nooit as vanselfsprekend aanvaar moet word nie en dat 
daar daarom moeite gemaak moet word met die inrigting daarvan om ‘n ware 
aanbiddingsgebeure te fasiliteer tussen God en sy gemeente.  
Byeenkomste: Gedurende die afgelope termyn het die netwerk drie keer vergader. By al drie 
geleenthede is boeke behandel wat kan help met die sinvolle inkleur van eredienste. 

 
Die eerste boek:  Experiential Worship: Encountering God with Heart,     

Soul, Mind and Strength - Bob Rognlien 
 

“How can we help members cosistently experience God more fully so that incremental 
transformation becomes the rule rather than the expectation?  
How can we plan and lead worship gatherings that invite people to move beyond ritual and habit 
to giving themselves more completely to God?” 
“If we hope to lead people into life-changing encounters with God we will find ways to boldly call 
for a Spirit-empowered response of the will without denying the sovereignty of God or 
invalidating his saving grace” 
 
“ Failing to lead people beyond their initial decision to attend a worship service is to miss a life-
changing opportunity” 
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Rognlien se pleidooi is dat ons eenvoudig terugkeer na die Bybelse om die Here lief te hê met 
ons totale menswees:  hart, siel, krag en verstand. 
 
“ More and more people will come to faith and grow spiritually, not just through rational 
persuasion but as a result of intense physical experiences and deep emotional encounters with 
the God of mystery and wonder. 
 
Tweede boek:  Andy Stanley’s Communicating for a Change 
 
Stanley lei ons deur 7 Beginsels vir effektiewe kommunikasie: 
 
1. Bepaal jou rigting: Wat wil jy bereik? Wat glo jy wil God bereik? Oogmerk behoort te wees 
dat lewens Goddelike waardes en beginsels sal begin reflekteer 
2. Kiese 1 merker: Een hoofgedagte wat jy wil ontgun en vasmaak by mense.  “Make it stick” 
3. Kaart van die roete –  
 
Me – Begin deur iets van jou belewenis / ervaring  te deel 
We – Betrek die mense voor jou se ervaring / belewenis 
God – Wat het die Bybel te sê oor die ervaring? Wat sê God? 
You – Hoe raak dit wat God sê jou persoonlik?  
We -  Hoe kan ons as gelowiges hierop reageer? Wat gaan ons doen? 
 
4. Internaliseer : Maak dit jou eie 
5. Trek die gehoor in: Wat is die “issues” waarmee mense sit? Hoe kan ‘n nouer verhouding 
met Jesus ons help in die lewe? 
6. Vind jou eie stem: Wat werk vir jou en waaraan moet jy werk? Wees sover moontlik jouself, 
terwyl jy bewus is van die gebreke in hierdie “self”. 
7. Begin weer voor: Kyk weer na jou boodskap. Waar kan dit minder “wollerig” en meer 
prakties wees? Bid en raak stil voor die Here.  
“What do they need to know?” & “What do they need to do?” 
 
Derde geleentheid: Die geleentheid is ingerig met die oog op die beplanning van ‘n Pinksterreeks 
nav Piet Naudé se boek “Geesgedrewe gelowiges” 
Met die werkswinkel het ons in 4 werksgroepe verdeel. In elke werksgroep het daar ‘n persoon  
‘n tema/hoofstuk voorberei.  
 
Onderwerpe vir diensreeks: 
 
1. Die Gees herstel – Christene wat in verwondering wag op God (Hfst.2 )  
2. Die Gees herstel  –  ‘n Leefstyl van diensbaarheid en omgee ( Hfst. 3 )  
3. Die Gees herstel – geloof wat meer is as teorie  ( Hfst. 4 )  
4. Die Gees herstel – versoening tussen stukkende mense (Hfst. 5)  
5. Die Gees herstel – ‘n nuwe toekomsvisie uit God se hand  ( Hfst. 6 )  
 
Die groep het ook na praktiese aspekte gekyk rondom die beplanning van ‘n diensreeks: 
 
1.  Tema – “ Die Gees herstel” nav Piet Naudé se boekie “Geesgedrewe Gelowiges”. 
Hoe kan ons die tema formuleer sodat dit mense se aandag trek? 
Breinstorm die tema van herstel/ stukkenheid / groei / droogte / seisoene / glas. 
2.  Reklame – Wat kan gedoen word sodat mense “weet” van die reeks? 
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3. Gasvryheid – wat kan gedoen word om mense tuis te laat voel en om te help met ‘n kuier 
atmosfeer voor en na die tyd? 
4. Hoe kan die musiekbediening help? 
5. Onderwerpe vir 5 geleenthede 
6. Hulpmiddels met aanbieding 
7. Hoe kan bestaande bedieninge in die gemeente die boodskap versterk? 
8. Moontlike struikelblokke – Wat kan dit moeilik om die reeks by te woon en hoe kan ons help 
om hierdie struikelblokke uit die weg te ruim? 
9. Is lidmate beweeg om meer diensbaar te raak? Hoe kan nuwe of bestaande bedieninge 
gevorm of versterk word? 
 
Slotopmerkings: Die erediensnetwerk is nie net deur leraars bygewoon nie. Heelwat lidmate het 
ook bygewoon en baat gevind. Met ons huidige begroting sal die netwerk moeilik meer as een 
geleentheid per finansiële jaar kan hou as daar vervoervergoeding is. Ons beskou egter die saak 
as so belangrik dat ons glo persone sal bereid wees om op eie koste ons “erediensreis” mee te 
maak. 
 

9. Netwerk vir Jong Predikante 
 
Met die opstel van hierdie verslag was die eerste byeenkoms vir jong predikante nog in die 
vooruitsig. Die byeenkoms vir predikante minder as agt jaar in die bediening is beplan vir 14 
September 2016.  
 

Die doel van die byeenkoms is om mekaar te leer ken, te ondersteun en saam te gesels 
oor gemeenskaplike sake. Die bedoeling is om sommer net lekker saam te kuier rondom 
‘n pizza. Ons wil graag na die Here luister wanneer Jan Viljoen ons lei met ‘n Wandel in 
die Woord. 
 

Van die leiers in die Sinode wil ook luister na die jong predikante, na wat in hulle harte 
leef en wat hulle vir die leierskap wil sê.  
 
Die jong predikante sal ook ruim geleentheid hê om sommer met mekaar te gesels oor 
sake wat vir hulle belangrik is. 
 
Ons glo dat hierdie byeenkoms aan ons jong predikante hoop in Christus sal bring en dat 
hulle met nuwe krag hulle roeping sal uitleef en mekaar nog meer sal ondersteun. 
 

10. Ekologie werkgroep  
 
Inleiding: 
Ekologie is onbelangrik 
As bome darem geld gegee het, sou niemand bome ooit afgekap het nie. Mense sou dit baie 
goed bewaar het. Dis tog so jammer bome gee nie geld nie, maar net suurstof.  
Hierdie uitdrukking is doelbewus ironies, maar dit druk iets uit van hoe verkeerd ons mensdom 
se prioriteite is. Ons leef in ’n wêreld waar alles gaan oor my gemak en rykdom nou. Wat môre 
gebeur tel niks. Die natuur ly die swaarste onder hierdie lewenshouding. En as die natuur ly gaan 
die mensdom ook mettertyd begin ly. Inderdaad ly die mensdom reeds as gevolg van 
klimaatsverandering. Tog gee ons steeds nie om nie. Kerke glo hul omgee vir mense moet net 
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korttermyn wees. Ons gee mense kos, klere, huise. Maar was as daar nie meer mielies groei nie? 
Wat as die storms die huise wegspoel? Wat as daar niks meer is om klere van te maak nie?  
 
Die kerk se rol 
 
Die kerk het ’n baie belangrike rol om te speel in die bewaring van die natuur. Die kerk het ook 
soveel meer rede om dit te doen as ongelowiges, want as Christene glo ons die Here se heel 
eerste opdrag aan die mens sluit in dat die mens die aarde moet bewerk en na omsien. As 
Christene sluit die menswaardige behandeling van mense ook in om na die natuur om te sien 
aangesien skade aan die natuur ’n direkte uitwerking op mense het. Spesifiek in KZN het die kerk 
’n groot rol om te speel. As kusprovinsie kan die kerk byvoorbeeld baie doen om te help om 
strande skoon te hou.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Predikantebegeleiding 

1. Inleiding  

Die insig wat 2 Korintiërs 4 ons gee, help ons om die werk en menswees van predikante te 
verstaan.  Dit gaan oor die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is 
(2 Kor 4:4).  Alhoewel predikante die grootste bate van die kerk is, gaan dit nie oor hulle nie:  “Ons 
verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille 
van Jesus” (2 Kor 4:5).  Daarom is alle predikante ook maar net brose mense soos enige iemand 
anders. Predikante kan hulle nogal vereenselwig met 2 Kor 4:7 – “Ons wat hierdie skat in ons het, 
is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie”.  
By uitstek is dit waar van predikante:  Christus is ons hoop! 

 

“The Message”-vertaling help ons verder:  “Since God has so generously let us in on what he is 
doing, we’re not about to throw up our hands and walk off the job just because we run into 
occasional hard times. We refuse to wear masks and play games. We don’t maneuver and 
manipulate behind the scenes. And we don’t twist God’s Word to suit ourselves. Rather, we keep 
everything we do and say out in the open, the whole truth on display, so that those who want to 
can see and judge for themselves in the presence of God.” 

1.1. Omdat predikante deelneem aan die verkonding van die evangelie van die heerlikheid van 
Christus, bly dit ‘n wonderlike voorreg om ‘n predikant te wees!  Predikante het die wonderlike 
voorreg om nie net die woord op verskeie maniere te verkondig nie maar word in mense se huise 
verwelkom, hulle word so vertrou dat mense hulle diepste emosies (hartseer, vrese en vreugdes!) 
met hulle deel!  Dit plaas natuurlik groot verantwoordelikhede op predikante se skouers om met 
groot omsigtigheid nie hierdie vertroue sal laat skipbreuk lei nie.   
 
1.2. Die werkgroep vir Predikantebegeleiding poog om leraars te ondersteun met die roeping 
wat hulle van die Here ontvang het.  Wanneer predikante  bedieningsvreugde  ervaar asook 
werksbevrediging, is hulle gemotiveer en entoesiasties in dit wat hulle doen.  Hierdie werkgroep 
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hou hom besig met alle sake wat predikante raak en om alles wat hulle raak onder een 
sambreel bymekaar te bring.  Dit beteken om persone wat die roeping kry om predikant te word, 
te begelei en betrokke te wees by sy/haar studiejare, die tydperk wat hy/sy predikant is, tot na 
emeritaat.   
 
1.3. Verder is dit belangrik om te verstaan dat dit wat op ringsvlak tussen predikante gebeur 
van onskatbare waarde is.  Wanneer die onderskeie ringe van KZN Sinode goed funksioneer en 
hulle roeping verstaan, behoort dit ook goed te gaan met ons predikante-korps.  
 
1.4. Terwyl ons as kerk besin oor ons gestuurdheid en wat dit beteken om ‘n missionale kerk 
te wees, moet ons kennisneem van die opmerking in die “A-Z Handleiding aangaande 
Predikante”:   

“Die groeiende besef van die belang van missionêre kerkwees het ingrypende gevolge 
vir die verstaan en verruiming van die rol van ampte en in die besonder die rol van die 
predikant. Predikante word nie net opgelei om bestaande gemeentes in stand te hou 
nie, maar ook om as gestuurdes deel te neem aan God se sending na die wêreld. Die 
apostoliese karakter van die kerk en ook die taak van die predikant word sterk 
beklemtoon. Dit beteken onder meer dat die tradisionele verstaan van die bevoegdheid 
van 'n predikant wat slegs binne gemeentelike verband kan funksioneer nie langer 
gehandhaaf kan word nie en dat die verlening van bevoegdheid om uitdrukking te gee 
aan die missionêre karakter van die kerk, wat kerkverband insluit, dringend noodsaaklik 
is.”  

1.5. Hierdie verslag is ‘n poging om oor hierdie werkgroep se werksaamhede verslag te doen 
aangesien dit ‘n baie wye spektrum dek.   

2. Roeping en werwing   

Daar is ‘n groeiende besef dat die kerk oor ‘n klompie jare ‘n tekort aan predikante kan hê.  
Gemeentes het ‘n rol om te speel om veral jongmense bewus te maak daarvan dat hulle dit kan 
oorweeg om vir ‘n predikant te gaan studeer.  Die werkgroep is besig om na CLF (Christelike 
Lektuur fonds) voelers uit te steek om ‘n pamflet saam te stel wat versprei kan word. 

3. Teologiese Opleiding en Begeleiding   

Die NG Kerk in KZN is by die onderskeie Teologiese Fakulteite deur Ds Frikkie van der Merwe 
(Stellenbosch), Dr Dawie Oosthuysen (Bloemfontein),  Ds Frans Klopper (Pretoria) en Dr 
Heinrich Theunissen by die Algemene Kuratorium verteenwoordig.   

Die terugvoer van die verteenwoordigers by die kuratoria word as bylae by die verslag bygevoeg.  
3.1   Universiteit van Stellenbosch -  (Bylaag 9)  
3.2   Universiteit van die Vrystaat  -  (Bylaag 10) 
3.3  Universiteit van Pretoria         -  (Bylaag 11) 
  
4. Behoud van Bedieningsvaardigheid en Bedieningsontwikkeling 

Alhoewel goed opgeleide predikante die kerk se prioriteit is, is dit van uiterste belang dat 
predikante in die bediening nie sal stagneer nie.  

4.1.1.  Werkgroep vir Predikante-kursusse  

Vir baie dekades al is die jaarlikse predikantekursus in KZN ‘n gereelde instelling.  Dit gebeur 
jaarliks aan die begin van Maart.  Die afgelope vier jaar was nie ‘n uitsondering nie.  Die 
saamwees van die predikante is ‘n baie belangrike aspek van die kursus wat veroorsaak dat baie 
predikante die geleenthede bywoon vir die spontane bymekaarwees as vir die temas wat 
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aangebied word.  Hierdie jaarlikse kursus dra by tot ‘n hartlikheid tussen die predikante in KZN.   
Die afgelope vier jaar se Sinode-tema naamlik “In Christus saam op pad” het ook weerklank 
gevind in die temas wat bespreek is:  “Dansende Gereformeerde Liturgie en Prediking” (2013), 
in 2014 het ons  gesprekke gehad met  Kardinaal Napier (Katolieke kerk), Neels Jackson (toe 
nog werksaam by Die Beeld) en die sanger Robbie Wessels oor hoe hulle God ervaar.  Prof Dirkie 
Smit het in 2015 oor die Christologie kom praat en in 2016 was Ds Frederick Marais om die tema 
“In Christus saam op pad” nog verder uit te pak.  2017 se tema gaan oor “Skrifgebruik.” 

4.1.2. Geloofsreis vir Predikante.   

‘n Groot groep van die predikante in KZN het hierby ingeskakel en die reis kan as volg beskryf 
word:  Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word as ʼn VBO kursus deur 
Communitas in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied. Geloofsvorming is 
ʼn lewenslange reis saam met Jesus. Dit impliseer ʼn proses van radikale innerlike transformasie 
wat uitloop op diens aan die naaste en die skepping. Geloofsvorming kan aan die hand van vier 
punte omskryf word:  Herontdekking, Innerlike transformasie, Groter emosionele gesondheid en 
Liefdesdiens.  Dit het groot waarde vir baie predikante wat hierby inskakel. 

 

4.2.   VBO (Voortgesette Bedieningsontwikkeling) 

4.2.1. Deel van die ring se visitasie verantwoordelikheid is om toesig te hou dat kerkrade hul 
leraars die geleentheid gee vir VBO.  Elke jaar ontvang ‘n ring ‘n opsomming van die “VBO punte” 
wat predikante gekry het en geregistreer is by www.cpdsolutions.co.za.   

4.2.2. Ringe het veral ‘n taak om toe te sien dat jong leraars voortgesette teologiese opleiding 
ondergaan.  Hulle moet ook meer VBO punte verdien as leraars wat langer in die bediening is.  
Effektiewe mentorskap is ook ‘n voorwaarde vir jong leraars. 

4.3.  Selfsorg, welsyn en Gemeenteversorging 

4.3.1. Elke kerkraad moet seker maak dat hulle leraar fisies sowel as emosioneel versorg 
word.   Elke gemeente is uniek en daarom kan daar nie voorskrifte wees hoe dit gedoen moet 
word nie.  Wat egter belangrik is, is dat elke kerkraad die verantwoordelikheid het om nie 
byvoorbeeld net aan sy vergoeding te dink as daar oor versorging gepraat word nie.  Is daar 
iemand in die gemeente wie se verantwoordelikheid dit is om byvoorbeeld by die gesin van die 
predikant huisbesoek te doen en te hoor hoe dit gaan? 

4.3.2. Die uitbranding van Predikante is ‘n wesenlike gevaar.  Elke predikant het die 
verantwoordelikheid om ook na homself om te sien en nie net aan dié te dink wat hy versorg 
nie.  Daar is heelwat hulpmiddels vir predikante ontwikkel om hulle hiermee te help soos 
byvoorbeeld “100 Dae van Geestelike Transformasie”, “Gedragsbekwaamhede” (Predikante 
begeleidingsentrum) en “Organiese Telkaart” (Communitas).  

4.4. Mentorskap 

4.4.1. Predikante, kerkraadslede en lidmate is daagliks op 'n lewensreis saam met ander.  Om 
as predikant boonop met iemand in ‘n mentorskapsverhouding te staan, kan net help.  ‘n 
Mentorskapverhouding is baie anders as ‘n vriendskapsverhouding:  Dit gaan oor omgee, leiding 
en ondersteuning van ‘n predikant in sy persoonlike en professionele ontwikkeling.  Mentorskap 
is ’n volgehoue, vrywillige, ondersteunende verhouding tussen ’n soms meer ervare persoon 
(mentor) en ’n ander, minder ervare persoon (mentee).  Die voordele van hul ervaring en hul 
begrip van die waardes, doelwitte, praktyke en kultuur binne die kerk word met mentees deel. 
Mentorskap is ʼn geleentheid om die tempo waarteen iemand leer te versnel en om met kennis 
en wysheid by te dra tot ‘n persoon se groei en om bystand te verleen met ’n ander persoon se 

http://www.cpdsolutions.co.za/
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lewenslange leer.  So ‘n verhouding is ook nie noodwendig net tussen ‘n meer ervare en ‘n minder 
ervare persoon nie.  Die agenda van so ‘n verhouding word deur die mentee se behoeftes bepaal. 

4.4.2. In KZN is ‘n hele paar mentorskapkursusse aangebied en daar is heelwat predikante wat 
in mentorskapverhoudings staan.  Veral predikante wat kort in die bediening is kan daarby baat 
vind.  In elk geval word dit van jonger predikante verwag om in ‘n mentorskapverhouding te staan.   

4.5. Ooreenkomste met Predikante 

Ringe moet toesien dat daar behoorlike ooreenkomste is tussen gemeentes en leraars wat die 
behoeftes en belange van beide partye in ag neem. ‘n Gemeente kan byvoorbeeld nie van ‘n 
tentmakerpredikant meer verwag as waarop ooreengekom het nie.    

4.6. Mobiliteit 

Aangesien ‘n groot hoeveelheid predikante binne die volgende vier jaar gaan emeriteer, gaan die 
gesig van die NG Kerk in KZN dramaties verander!  Dit gaan veroorsaak dat vakatures in 
gemeentes asook dat gemeentes gaan beroep al hoe meer ter sprake gaan kom.  Gemeentes 
word aangemoedig om vroegtydig te begin beplan en te besluit hoe die oorgang na ‘n nuwe 
predikant gefasiliteer gaan word.   

4.6.1. GPS (Gemeente en Predikant Sinkroniseer)  

As eerste belangrike skakel in die versorging van predikante is dit belangrik dat die inskakeling 
by ‘n nuwe gemeente na die aanvaarding van beroep glad sal verloop.  ‘n Baie handige instrument 
om die inskakeling van ‘n predikant in ‘n nuwe gemeente te vergemaklik, kan ‘n gemeente ‘n 
induksieprogram oor ‘n naweek volg.  Heelwat gemeentes en predikante het die program gevolg 
met baie goeie gevolge.  Iewers in die kursus word die volgende aangehaal:  “Wanneer ‘n 
predikant by ‘n nuwe gemeente moet inskakel, is dit soos ‘n geboorteproses.  Die induksie 
program help die geboorteproses aan sodat die geboorte vinniger, onder beheersde toestande, 
kan plaasvind en waar die geboorteproses gefasiliteer word”.  Met die baie veranderinge wat in 
die volgende vier jaar gaan plaasvind, kan gemeentes met goeie vrug hiervan gebruik maak.   

4.6.2. Standplaasverwisseling    

Standplaasverwisseling is wanneer predikante gemeentes ruil.  Soms kan dit gebeur dat weens 
omstandighede buite hul beheer dit goed sal wees as ‘n predikant sy bediening in ‘n ander 
gemeente kan voortsit.  Veral waar ‘n leraar langer as 10 jaar in dieselfde gemeente is, is dit ‘n 
moontlikheid wat oorweeg kan word.  Dis egter ‘n organiese proses wat met groot omsigtigheid 
gedoen moet word.   

5. Emeritaat 

5.1. Voorbereiding vir emeritaat  

Dit gaan hier oor die emosionele voorbereiding vir aftrede en om na aftrede betekenisvol besig te 
wees. Dit is soms ‘n groter krisis as die finanisiële implikasies van aftrede. Predikante moet weet 
en verstaan waarvoor die Here ‘n mens in hierdie volgende fase van jou lewe roep, wat dalk lank 
sal duur. Predikante is verantwoordelik om aktief in te skakel by begeleidingsprogramme met die 
oog op aftrede wanneer die tyd daarvoor aanbreek.  Daar word juis beplan om in die nabye 
toekoms sulke begeleidingsprogramme aan te bied.   

5.2. Werkgroep vir Emeriti 

Daar is groot waardering deur die emeriti wat in ons sinodale gebied bly - “dat die kerk hulle nie 
vergeet nie”  Met Ds Louis van der Walt en sy vrou Lea aan die spits, word daar met hulle kontak 
behou.   
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6. Slot 

Die predikante in die NG Kerk in KZN is ‘n diverse klomp in voorkoms, geslag, standpunte en 
ouderdom!  Tog is ons die afgelope vier jaar saamgebind deur die wete en besef:  In Christus 
saam op pad!  Ons kon mekaar vashou en mekaar ondersteun! 

 

12. Vrouediens 

Wegbreeknaweke 

Die Sinodale Kommissie vir Vrouediens (SKV) in Kwazulu Natal reël elke jaar 'n kamp vir die 3de 

naweek in Augustus. Die afgelope vier jaar gebruik ons die kampterrein African Enterpriece in 

Pietermaritzburg. Negentig tot honderd vroue woon hierdie geleentheid by.  Met ons sprekers en 

temas poog ons om ons vroue geestelik en emosioneel toe te rus met innerlike vrede, moed en 

HOOP. 

Die sprekers en temas van die afgelope vier jaar is soos volg: 

2012 

Spreker: Ronell Burger 

Tema:     Groeityd – Snoeityd 

Sessies:       *  Lyding – Veroorsaak God dit? Laat Hy dit toe? Gebruik Hy dit?                                                                                         

*  Negatiwiteit – Laat God toe om jou gedagtes nuut te maak. 

 *  Minderwaardig en nutteloos? Ontdek jou onontginde potensiaal                                     

*  Samevatting: Kleingeloof versus vertroue 

2013 

Spreker: Dr Willem Pretorius 

Tema:     Vlug jy, Veg jy of gaan jy Voorwaarts op 'n nuwe reis met God? 

Sessies:      

  *  Wie ry saam? Ek ry nie alleen nie.                                                                                                              
*  Op reis in ons gemeentes. Klim julle in of bly julle agter                                                                          
*  Op reis in ons gemeenskap 

2014 

Spreker: Joke en Willem Nicol 

Tema: Nader aan myself, God en ander in stilte en aksie 

Sessies:     

*  Aanbidding                                                                                                                                   

*  Nader aan myself                                                                                                                                   

*  “Practising the Presence of the Lord”                                                                                                 

*  Stilword met die heilige Skrif                                                                                                               

*  Nader aan ander                                                                                                                                    

*  Gebed van die hart.                                                                                                                      

*  Wat neem ek saam? 

 



A.3 : Sinodale Bedieningspan 

158 
 

2015 

Spreker: Annalise Wiid 

Tema:  Kyk Mooi 

Sessies:                                                                                                                                                   

*  Kyk Mooier – pateties tot prinses                                                                                                  

*  Kyk Wyer – veilig tot vervolg                                                                                                            

*  Kyk Dieper – swak tot sterk                                                                                                               

*  Kyk Self – aanbidding                                                                                                                   

*  Kyk Verder - “extinct” tot “eternal”. 

 

Op 27 en 28 Mei 2016 het al die voorsitters van die verskillende provinsies by Le Chateau 

Gastehuis, te Kemptonpark, byeengekom. Tydens hierdie samesprekings het almal die Logo: 

Briekloos vir Christus, wat deur die Vrouediens in die Vrystaat geïnisieer is, as logo in al die 

provinsies aanvaar. Dit sluit goed aan by die tema vir die Sinodesitting van 2016, nl, “In Christus 

is ons Hoop.” 

 

 

Die benaming Vrouelessenaar het plek gemaak vir 'n nuwe naam NGK Vroue. NGK Vroue staan 

vir al die vroue van die NG Kerk in die land. Ons nuwe logo is DIE WINDPOMP – ''n Teken van 

HOOP en 'n Toekoms! 'n Windpomp moet op die water-aar staan om water te kan pomp. Jy moet 

op die AAR (Jesus Christus) staan sodat jy lewende water kan gee. Die WIND (Heilige Gees) 

moet waai sodat die wiel kan draai en die windpomp kan water pomp. En natuurlik – die BRIEK 

moet los wees sodat die windpomp kan water pomp! Lees hiermee saam Esegiël 47: 1 – 12  

(Aldus Anso Steyn – Voorsitter van NGK Vroue) 

Wanneer ons 'n WINDPOMP sien dink ons: DAAR IS HOOP.  Sodra jy jouself bereid 

verklaar om 'n “Windpomp vir Christus” te wees besef jy watter besondere taak jy het. 

Jy word 'n instrument in God se hande vir hoop, genesing en lewe. 

Met die Wegbreeknaweek op 19 – 21 Augustus 2016 was Christine Ferreira ons spreker met die 

Tema: Mooi soos 'n Beminde. Daartydens het ek ook die simboliese betekenis van die Logo begin 

bemark en vroue geïnspireer om terug te gaan na hulle gemeentes en gemeenskappe om daar 

verhale van hoop te gaan skep en uitleef  (of met hernude ywer te gaan voortsit). 
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Mag julle, onder leiding van die Heilige Gees, met insig en wysheid, alle sake tydens die  

Sinodesitting hanteer. 

13. Seisoen van Menswaardigheid  
 
Inleiding:  
 
’n Nuwe seisoen 
’n Nuwe seisoen het aangebreek in die kerk van Christus. Hierdie seisoen het eintlik alreeds 2000 
jaar gelede in die geskiedenis van die mensdom aangebreek. God het 2000 jaar gelede self mens 
geword in Christus. Dit was ’n tyd toe mense mekaar baie sleg behandel het en op ander 
neergesien het. In sy tyd op aarde as mens het Christus vir ons baie prakties kom wys hoe God 
self mense behandel en ook hoe Hy wil hê sy volgelinge ander mense moet behandel. Christus 
se hele lewe is ’n aanduiding dat die Here alle mense geskep het en daarom almal ewe lief het 
en gelyk ag.  
 
Ongelukkig leef ons steeds in ’n wêreld waar mense mekaar afbreek en verniel en op mekaar 
neersien omdat hulle dink hulle is beter tipe mense as ander. Ons almal behandel ander mense 
soms as minder mens. Daarom het die NG kerk familie besluit die tyd is ryp om ook hierdie 
seisoen in die kerk af te kondig waar daar spesifiek op menswaardigheid gefokus sal word. 
Hierdie seisoen is soos ’n ligstraal wat begin skyn ’n pikdonker area. Die tyd het aangebreek dat 
die volgelinge van Christus weer soos Christus self sal opstaan en duidelik sê dat ons nie langer 
kan toekyk hoe mense mekaar afbreek, verneder en doodmaak nie. Ons wil self begin om waarlik 
in navolging van Christus deur die sy krag begin om alle ander mense as volledig Godgeskape 
mense te behandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardes 
In hierdie seisoen speel vier waardes ’n groot rol.  

 

 
Liefhê 
 
 
 
 
 
Omarm  
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Respekteer 
 
 
 
Luister 

 
 
 
Dis alles waardes wat Christus duidelik uitgeleef het waar Hy ook al met mense in aanraking 
gekom het en dis wat veroorsaak het dat mense agter Hom aangestroom het.  
 
Die werk is groot maar die arbeiders min 
Tans is daar nog nie ’n georganiseerde span in ons sinodale gebied aan die werk om die Seisoen 
van Menswaardigheid deeglik te laat posvat nie. Soos met enige nuwe seisoen neem dit ’n ruk 
vir mense om te begin om die lande te bewerk vir daardie seisoen se saad. Daarom bid ons dat 
die Here self mense se harte sal aanraak en laat warm word vir hierdie seisoen sodat die werk 
volstoom aan die gang kan kom. Ons wil graag ’n toegewyde span in ons sinode kry wat die 
passie en visie het vir hierdie saak. Ons vra dat as die Here jou hart warm maak vir hierdie nuwe 
seisoen, dat jy betrokke sal raak. Ons provinsie, ons land, ons wêreld het dit tans baie nodig, 
gegewe alles wat aan die gang is.  

 
Die grond word wel bewerk en saad word geplant 
Daar is gelukkig reeds mense wat besig is om die grond te bewerk en die saad van die nuwe 
seisoen te saai. Plek-plek begin die saad wortel skiet. In Greytown word die hele jaar op 
menswaardigheid gefokus en is die Week van gebed en Pinkster in Greytown aan die seisoen 
van Menswaardigheid gewy. Skole begin bewus raak van die seisoen en begin van die materiaal 
gebruik. 
Ook tydens die Imagination jeugkamp wat in September plaasvind, word op die vier waardes van 
die Seisoen van Menswaardigheid gefokus sodat ons jongmense kan leer hoe kinders van die 
Here ander behoort te behandel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visie vir die toekoms 
Ons glo die Here se visie vir die toekoms is dat daar in die Sinode van KwaZulu-Natal mense sal 
opstaan wat wil hande vat met ander en saam wil werk om ’n totale transformasie in ons provinsie 
te bring. Die Here het vir ons die droom gegee dat boeliegedrag in skole iets van die verlede sal 
wees, dat mense met gestremdhede nooit weer onwaardig sal voel nie, dat uiterlike oorwegings 
soos ouderdom, ras, geslag, rykdom, ensovoorts geen rol meer sal speel in hoe mense na mekaar 
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kyk nie. Daar sal ’n tyd wees dat almal na mekaar sal kyk soos die Here na mense kyk - as sy 
kosbare skepsels. 
Die droom wat die Here vir ons gegee het, is dat alle mense oor alle grense mekaar waarlik sal 
respekteer, sal liefhê, sal omarm en na mekaar sal luister sodat die koninkryk van die God elke 
dag verder uitgebrei sal word.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prakties 
Daar is tans reeds produkte beskikbaar wat in gemeentes gebruik kan word soos byvoorbeeld 
Bybelstudie handleidings, gebedsgidse en plakkate. Gemeentes word aangemoedig om asseblief 
van hierdie produkte gebruik te maak. So word die grond verder voorberei en die saad gesaai. 
Gaan kyk gerus op die webtuiste by www.menswaardigheid.co.za vir meer inligting.  
 
 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.menswaardigheid.co.za/
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BYLAAG 9 
Kuratorium Kweekskool Stellenbosch 
 
Soos elke vorige geleentheid was ook die 2015 deelname aan die werksaamhede van die 
proponentskommissie en Kuratorium van die Kweekskool in Stellenbosch (23 – 25 November 
2015) ‘n voorreg en vreugde. Baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om dit namens die 
NG Kerk in KZN te kon bywoon. 
 
In kort: Dit gaan goed by die Kweekskool in Stellenbosch en met die teologiese opleiding aldaar! 
Dit blyk, onder andere, uit die kwaliteit van die afgestudeerde studente. Tydens die 
proponentseksamen het die kennis, insig en bedieningsgereedheid van die studente opgeval.  
Tien van die 13 finalejaarstudente (By drie was daar nog uitstaande werkstukke wat afgehandel 
moes word) is by ‘n besondere geleentheid, gelei deur dr Coenie Burger, gelegitimeer. Hierdie 
legitimasieplegtigheid is gesamentlik met die VGK (3 studente) in die NG Moederkerk, 
Stellenbosch, gehou. 
 
Die Kweekskool word administratief en finansieel baie goed bestuur. 
 
Die verslae van die akademiese opleiding getuig daarvan dat dit van hoogstaande gehalte is. Die 
dosente is baie bekwaam en verteenwoordig ‘n spektrum van die samelewing van die Kaapse 
konteks. Dit is dus nie vreemd dat die ingeskrewe nagraadse studente na honderde toe optel nie! 
Opleiding word aan baie meer studente as NG Kerk- en VG Kerk-studente gegee. Tans is daar 
48 NG Kerk- en 44 VG Kerk- voltydse studente – die meeste in ten minste die afgelope vier jaar. 
Die diversiteit van studente stel sy eie unieke uitdagings, maar dié word baie goed bestuur. 
 
In die opleiding van die NG Kerk- en VG Kerkstudente speel die Seminarium ‘n groot rol. Verlede 
jaar was die eerste jaar dat studente klaargemaak het wat deur die volle siklus van die 
Seminarium gegaan het. 
  
Die Seminarium het ten doel om die akademiese vorming te integreer met die 
bedieningsgereedheids-vorming. Die program van die Seminarium val in twee blokke uiteen: In 
die eerste blok is die klem op die spirituele vorming (Jare 1-3: Persoonlike vorming; 
Beroepsvorming; Ontwikkeling van geloofstaal) en in die tweede blok op die praktyk en die 
bediening (Jare 4-6: Bedieningsvaardighede; Missionale projek en spesifiek in die NG Kerk die 
kerkjaar/praktiese jaar). 
 
Om die opleiding toepaslik te hou, word voortdurende navorsing gedoen. Dit is onder andere (al 
in ‘n tweede rondte) gedoen deur oud-studente van 2006-2011 te vra oor hulle persepsie van die 
teologiese opleiding en die toerusting wat hulle ontvang het. 
 
Die samewerking tussen die NG Kerk en VG Kerk by die Kweekskool is baie goed. Dit word nie 
net gedemonstreer in die gesamentlike legitimasieplegtigheid nie, maar ook daarin dat die twee 
Kuratoria vir ‘n oggend saam vergader en dit wat gemeenskaplik is ten opsigte van die 
funksionering van die Kweekskool bespreek. Hier word hegte bande gesmee en belangrike 
knelpunte uitsorteer. 
 
In kort: Dit gaan goed by die Kweekskool in Stellenbosch. 
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BYLAAG 10 
 

VERKORTE VERSLAG VAN DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE KURATORIUM VAN 
DIE NG KERK IN DIE VRYSTAAT   
 
Die Kuratorium het gedurende 2015 in besonder aandag gegee aan ‘n breër gesprek rondom 
Teologiese opleiding van die NG Kerk in die Vrystaat gedurende 2016 en verder. Die fokus van 
die gesprek het gehandel oor “Opleidingsbehoeftes en –situasie van die NG Kerk Vrystaat”,  
“Aanbod en ontwikkelinge in die verhoudinge met die Fakulteit Teologie” en “Strukturering van ‘n 
kerklike opleidingsbaan in ŉ Seminarium”. Konkrete voorstelle is aan die Kuratorium ter 
vergadering in November 2015 voorgelê en die dokument is deur die Kuratorium aanvaar as 
vertrekpunt vir implimentering in 2016 en verder.  
In hierdie verkorte verslag hieronder wat oorspronklik deur ds Jan Lubbe opgestel is, vind u ook 
die kern van die Kuratorium se werksaamhede die afgelope jaar. Enkele byvoegings is ter wille 
van volledigheid gemaak en sekere detail is weggelaat ter wille van die makliker leesbaarheid 
van die verslag. 

 
1. DIE BASIS VIR ONS TEOLOGIESE OPLEIDING 

 
Die nuwe ooreenkoms wat in 2013 deur die Bothaville-sinode van die NGK in die Vrystaat 
goedgekeur is en deur die UV onderteken is, was die vrug van ‘n diepgaande proses van 
besinning en oorlegpleging binne die Kuratorium en met die Fakulteit Teologie en ander 
belanghebbendes in sinodale strukture.  Hierdie ooreenkoms tree amptelik (de jure) in 2017 in 
werking en dui die koers vir ten minste die volgende vyf na tien jaar aan waarlangs teologiese 

opleiding aan die UV vir die NG Kerk gaan ontwikkel.   
 
Die uitgangspunte en inhoudelike bepalinge daarin vervat moet gevolglik as rigtingwysers 
langs hierdie weg beskou word, naamlik –  
 
1.1 Hierdie ooreenkoms berus op ‘n historiese verbondenheid wat vir beide die NGK VS en 
die UV van groot belang is. 
 
1.2 Die ooreenkoms erken die eiesoortigheid en selfstandigheid van die NGK VS en die 
Fakulteit Teologie aan die UV as publieke instelling, en wil belange van beide instansies ten 
beste dien. 
 
1.3 Die ooreenkoms bevestig die oortuiging van die NGK VS dat teologiese opleiding wat 
tans aan die Fakulteit Teologie UV aangebied word, genoegsaam aan die vereistes en 
verwagtinge van die kerk voldoen om haar predikante in hierdie konteks en etos (van die UV) te 
laat oplei. 
 
1.4 Die ooreenkoms druk ook die oortuiging van die Fakulteit Teologie uit dat die 
betrokkenheid van die NG Kerk by hierdie opleiding en die geestelike vorming van daardie 
studente, belangrik is en behou moet word. 
 
1.5 Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NGK VS deur haar verteenwoordigers 
van jaar tot jaar kurrikula en die aanbieding daarvan mag evalueer en waar nodig kerkspesifieke 
behoeftes mag identifiseer en daaroor met die Fakulteit in gesprek mag tree, en ook by die 
evaluering van studente in die uitreemodules (BDiv IV en Nagr.Dipl.) betrokke mag wees.  Met 
die oog hierop, funksioneer daar binne die Kuratorium ‘n akademiese 
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komitee/eksamenkommissie saamgestel uit vakeksaminatore wat gedoktoreerde predikante in 
elk van die tans ses vakgebiede van die ensiklopedie is. 
 
1.6 Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NGK VS deur die Fakulteit ingelig sal 
word oor vakatures in die dosentekorps, oor die vereistes vir aanstelling en moontlike aansoekers, 
en dat die NGK VS waarnemerstatus by die aanstellingsprosedures mag beklee ten einde die 
kerk op hoogte te hou van die akademiese- en kerklike profiel van die dosentekorps. 
 
1.7 Die ooreenkoms skep ‘n nuwe basis vir die finansiële bydrae wat jaarliks deur die NGK 
VS tot die Fakulteit Teologie gemaak word, naamlik  
dat dit vir die volledige daarstelling en instandhouding van ‘n akademiese leerstoel in die Fakulteit 
aangewend sal word, ten opsigte waarvan die NGK VS die grootste inspraak in die aanstelling en 
aanbod sal hê; 
dat daar fondse beskikbaar sal wees vir die aanvulling van bestaande kurrikula indien nodig; 
 
1.8 Die ooreenkoms maak voorsiening vir ‘n amptelike kerklike verbintenis van dosente aan 
die Fakulteit met gemeentes van die NGK VS (beroeping/ bevestiging). 
 
1.9 Die ooreenkoms maak voorsiening vir wedersydse verteenwoordiging en inspraak/oorleg 
van die NGK VS (Kuratorium) en die Fakulteit Teologie (Dekaan/Dosenteraad) by relevante 
vergaderings van mekaar. 
 
1.10 Die ooreenkoms bied ruimte aan sowel die UV as die NGK VS om hul onderskeie 
keuringsprosesse van studente te behartig, o.a. vir die kerklike begeleiding en legitimasie deur 
die NG Kerk. 
 
1.11 Die ooreenkoms erken die moontlikhede van nagraadse studies en verdere 
beroepsgerigte opleiding/volwasse leer vir predikante van die NGK, deur die sentrum vir 
bedieningsontwikkeling (tans Shepherd).  ‘n Afsonderlike ooreenkoms tref verdere reëlings 
hiervoor. 
 
1.12 Die instansie wat namens die NGK VS die nakoming van hierdie ooreenkoms bestuur en 
verder ontwikkel, is die Kuratorium, in oorleg en met verslagdoening aan die REBB en die 
Moderamen van die NGK VS (en uiteindelik die Sinode). 

 
2. DIE REALITEITE VIR ONS TEOLOGIESE OPLEIDING 

 
In die besinning oor teologiese opleiding vir die NGK VS aan hierdie Fakulteit deur die afgelope 
aantal jare, het die volgende realiteite vir die Kuratorium duidelik geword: 

 
2.1 Teologiese opleiding aan die UV as publieke instelling, is net volhoubaar in terme van 
studentetalle én bekostigbaarheid/finansies indien hier studente uit ‘n verskeidenheid van 
kerke/denominasies in die sentrale streke van Suider-Afrika (Vrystaat, Lesotho, Kwazulu-Natal, 
Oos- en Noordkaap, Noordwes, Botswana en Namibië) opgelei word.  Teologiese opleiding wat 
slegs op die NGK gemik is, is nie meer lewensvatbaar of volhoubaar nie. 
Wat studentetalle betref, moet die volgende vermeld word: 
Die getal studente wat tans ingeskryf is in die Fakulteit Teologie (UV) vir hul opleiding as 
predikante in die NG Kerk, sien as volg daar uit: 
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BDiv: 
I  9 studente 
II  9 studente 
III  12 studente 
IV  13 studente 
 
MDiv (in 2015 ‘n NGD): 5 studente  
NGD (in 2015 ‘n MDiv/Gemeentejaar):13 studente 
Totale aantal studente van die NGK in opleiding: 61 
 
Gedurende November is 13 studente gelegitimeer en een persoon is na Colloquium Doctum 
toegelaat om gelegitimeer te word. 
 
Oor die afgelope 35 jaar het daar gemiddeld 13 studente per jaar hul studies in Bloemfontein 
voltooi en vir legitimasie by die NG Kerk aangemeld (469 in totaal; die grootste klas 38 en die 
kleinste 3).  ‘n Verskeidenheid van faktore beïnvloed tans die studentetalle in Bloemfontein, en 
word die situasie deur die NGK VS en die Kuratorium in oënskou geneem.  Die jongste Sinode 
(2013) het deur ‘n hele aantal besluite sy positiewe en konstruktiewe verbondenheid aan die 
toekoms van opleiding hier in Bloemfontein uitgedruk, en dit kry byvoorbeeld alreeds beslag in ‘n 
nuwe beursbedeling vir studente. 

 
2.2 Daarom (2.1) kan teologiese opleiding aan die UV ook nie anders as om ekumenies 
opgebou en saamgestel te wees nie – na inhoud, aanbieding en personeelgewys.  Dit is trouens 
ook tot voordeel van studente van die NGK om juis in só ‘n omgewing hul opleiding te ontvang, 
aangesien die konteks waarin hulle die Woord sal moet bedien, ekumenies en pluralisties geword 
het. 

 
2.3 Terselfdertyd is dit duidelik dat teologiese opleiding aan ‘n universiteit soos hier in 
Bloemfontein nie so toeganklik is soos wat kerke sou wou hê nie, weens die klem wat op 
akademiese uitnemendheid gelê word en daarom ‘n hoë intreedrumpel het (nie alle voornemende 
studente kwalifiseer nie & word daar wel vir oorbruggingsmoontlikhede voorsiening gemaak; die 
#hoë kostes must fall# verbonde aan ‘n vier- en/of sesjaarlange opleiding aan ‘n universiteit (nie 
alle studente kan dit bekostig nie & dit bly egter nog goedkoper om meer plaaslik te studeer as 
oor ‘n langer afstand na bv. die Kaap of Gauteng). 

 
2.4 Dit is gegewe bogenoemde faktore (2.1 en 2.2) en beperkte kapasiteite, nie meer vir die 
Fakulteit Teologie moontlik (selfs nie wenslik) om in alle akademiese/ kerkspesifieke behoeftes 
van die NGK VS te voorsien nie, en is daar al in gesprekke tussen dosente/departemente en 
kerklike vakkundiges op sekere kurrikulêre “uitvalle” gedui. Sommige daarvan is ook al 
daadwerklik aangespreek/aangevul, byvoorbeeld in 
 
simboliek: onderrig in die drie Reformatoriese belydenisskrifte en die Belydenis van Belhar; 
 
in kerkgeskiedenis en kerkreg: die verhaal van die NGK in die Suid-Afrikaanse konteks, sowel as 
spesifieke praktyke/kerkordelike reëlings binne die NGK; 
 
in liturgiek: genoegsame blootstelling aan/inoefening van die verskillende tradisies in kerkmusiek 
in die NGK gebruik word; 
in spiritualiteit: genoegsame blootstelling aan/inoefening van die verskillende spiritualiteitstipes 
binne die NGK; en  
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in die breër kerklike bedieningspraktyk: genoegsame blootstelling aan- en inoefening van 
pastorale werk rondom kategese/jeugwerk, huweliks-voorbereiding/bevestiging, 
sterwensbegeleiding/begrafnisse en kerklike administrasie. 

 
2.5 Die beoogde nuwe nagraadse strukturering van die verpligte opleiding vir studente van 
die NGK, naamlik ‘n geïntegreerde MDiv-graad in die vyfde jaar en ‘n bedienings/praktykgerigte 
Nagraadse Diploma in die sesde jaar, bied vir sowel die Fakulteit as die NGK VS opwindende 
moontlikhede om behoeftes in paragraaf 2.4 en meer, te ondervang.  Dit moet egter verder 
uitgeklaar word met die oog op implementering vanaf 2016/17. 

 
2.6 Die geestelike begeleiding en ontwikkeling/afronding van ‘n diepgaande 
bedieningsgereedheid by studente is nie die primêre verantwoordelikheid van ‘n publieke 
akademiese instelling soos die Fakulteit Teologie nie, maar ‘n kerklike opdrag en voorreg, 
alhoewel daar veel te sê is vir ‘n goeie integrasie hiervan met die akademiese opleiding van 
studente.  Om hierdie rede het die Kuratorium in die afgelope jare verantwoordelikheid geneem 
vir die volgende aspekte van die vorming van studente van die NG Kerk: 
‘n Geloofsvormingsprogram, bekend as Emmaüs Bybelleesprogram, en waarin al die studente 
van die NGK weekliks in kleingroepe onder leiding van ‘n 5e-jaar student byeenkom, en 
sistematies die Bybel deurlees.  ‘n Vorm van kontrole en evaluering word tans geïmplementeer. 
 
‘n Reeks Spiritualiteitskampe, versprei oor die ses jaar van opleiding, vir alle studente in die 
betrokke jaargroep, te wete: 
 
‘n Sola Gratiakamp elke jaar (studentevereniging, gereël deur hulself) 
‘n Ervaringsleerkamp in die 3e jaar 
‘n Stilretreate in die 5e jaar 
‘n Leierskaps- en Roepingsretreate in die 6e jaar 
Kursusse/werkswinkels en persoonlike terapeutiese afsprake vir alle studente met die oog op 
Persoonlikheidsontwikkeling, word as volg en in samewerking met die sentrum vir 
Studentevoorligting aangebied 
 
Jaargroepe 1 en 2:            “Stress & coping”; Lees- en studievaardighede 
Jaargroepe 3, 4 en 5:  Spiritualiteitsontwikkeling 
Jaargroep 3 en 4:  Verhoudingsvaardighede 
Jaargroep 5:   Selfhandhawing & konflikhantering 
 
‘n Mentorsprogram, waarin elke student onder die sorg en begeleiding van ‘n plaaslike NG-
leraar resorteer en met die oog op pastorale versorging, ontwikkeling van ‘n verskeidenheid van 
vaardighede en blootstelling aan die kerklike praktyk betrek word. 

 
2.7 Die verdere opleidingsbehoeftes van die NGK het in die jongste jare ook gediversifiseer: 
hier word bloot gedink aan induksieprogramme vir jong leraars; voortgesette 
bedieningsontwikkeling vir alle leraars; tweede loopbaan-studente; ouderlinge of lidmate wat 
bemagtig en toegerus moet word vir die bediening in klein gemeentes wat nie meer volle leraars 
het/kan bekostig nie; en spesialisopleiding vir bedienaars met die oog op nuwe 
bedieningsmoontlikhede (bv. “Fresh Expressions” .  Die huidige opleidingsmoontlikhede aan die 

UV spreek nog nie van genoeg dinamiese opsies om hierdie behoeftes te ondervang nie.  Dit 
is ook nodig dat ‘n gespreksforum soos die REBB die Kuratorium en Fakulteit hierin sal adviseer, 
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en dat daar dus ‘n meer breedlopende gesprek oor die werklike opleidingsbehoeftes van die NGK 
(familie) in die sentrale streke van die land op dreef sal kom. 

 
3. WAT ONS TE DOEN STAAN... 
 
3.1 Die nuwe ooreenkoms bied aan die NGK Vrystaat die ruimte – ook finansieel – om deur 
haar Kuratorium die bogenoemde realiteite met kreatiewe en dinamiese oplossings aan te spreek. 
 
3.2 Die oprigting van ‘n Seminarium van die NGK wat deur dié kerk bestuur word, maar binne 
die Fakulteit Teologie gehuisves is, om die behoeftes in paragrawe 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7 te 
ondervang, is wenslik en dringend. 
 
Vir hierdie doel is die volgende nodig: 
 
‘n Oprigtingsdokument waarin die basis, strukturering en funksionering van ‘n Seminarium 
uiteengesit word en op die basis waarvan met die Fakulteit Teologie onderhandel kan word; 
Uitklaring van die moontlikhede om kursusse soos in 2.4 (a) en (b) genoem, akademies te 
akkrediteer en vanaf 2017 as (verpligte) elektiewe vir studente van die NG Kerk in die BDiv-graad 
aan te bied: 
 
Vier modules in Simboliek 
    BDiv I-jaar: Module 1: Heidelbergse Kategismus 
    BDiv II-jaar: Module 2: Nederlandse Geloofsbelydenis/Westminister 
    BDiv III-jaar: Module 3: Dordtse Leerreëls & Kerkorde 
    BDiv IV-jaar: Module 4: Belydenis van Belhar 
 
Drie modules in Ekklesiologie 
     BDiv II-jaar: Module 1: Vroeë- & vestigingsgeskiedenis NGK in Kaap 
     BDiv III-jaar Module 2: 19e & vroeg-20ste eeuse verhaal NGK in SA 
     BDiv IV-jaar: Module 3: Verhaal vd NGK in SA 1961-  
 
Een module in Gereformeerde Spiritualiteit 
     BDiv III-jaar: Module 1: Gereformeerde Spiritualiteit 
 –  Twee modules in die MDiv- en Nagr.Dipl.-programme met die oog op integrasie & spesialisasie 
 
Uitklaring van moontlikhede met veral die Dept. Praktiese Teologie om verdere behoeftes soos 
in 2.4 (c), (d) en (e) genoem sterker binne die kurrikulum aan te spreek, deur byvoorbeeld die 
hulp van goedgekeurde  kundige en bekwame leraars in te koop – verkieslik al in die BDiv-kursus, 
maar verseker in die Nagr.Dipl. (gemeentejaar).   
Besinning oor hoe die huidige programme in 2.6 genoem, in ‘n kerklike 
opleidings/begeleidingsbaan vir NG-studente verpak en in ‘n Seminarium aangebied gaan word, 
sodat sekere mylpale jaarliks met integriteit bereik en suksesvol afgehandel moet word, in pas 
met hul akademiese vordering as vereistes vir legitimasie – byvoorbeeld: 
 
BDiv Jaar 1:  
Emmaüs Bybelleesprogram 
Persoonlikheidsontwikkeling:  
Studievaardighede 
Streshantering  
Deurlopende mentorbegeleiding 
Kerklike blootstelling: Eredienste, uitreike  
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Kerklik/kontekstuele Aktualiteitstema (Gespreksgeleentheid/e) 
Sola Gratia-kamp 
 
BDiv Jaar 2:  
Emmaüs Bybelleesprogram 
Persoonlikheidsontwikkeling: Streshantering 2 
Kommunikasievaardighede 1 
Persoonlike leierskapstyl 
Deurlopende mentorbegeleiding 
Kerklike blootstelling: Jeugwerk  
Kerklik/kontekstuele Aktualiteitstema (Gespreksgeleentheid/e) 
Sola Gratia-kamp 
 
BDiv Jaar 3:  
Emmaüs Bybelleesprogram 
 
Persoonlikheidsontwikkeling:  
Emosionele intelligensie 
Verhoudingsvaardighede 1 
Kommunikasievaardighede 2 
Deurlopende mentorbegeleiding 
Kerklike blootstelling: Kerkraad, bedieninge & bestuur  
                                   Kerklik/kontekstuele Aktualiteitstema (Gespreksgeleentheid/e) 
Ervaringsleerkamp 
 
BDiv Jaar 4:  
Emmaüs Bybelleesprogram 
 
Persoonlikheidsontwikkeling:  
Verhoudings 2 (IMAGO) 
Traumahantering/verwerking 
 
Afronding van eerste fase:  
Mentorbegeleiding 
Kerklike blootstelling: Erediens & pastoraat 
                                   Kerklik/kontekstuele Aktualiteitstema (Gespreksgeleentheid/e) 
Spiritualiteitskamp: Persoonlike geestelike dissiplines 
 
MDiv Jaar 5:  
Mentors in Emmaüs Bybelleesprogram 
 
Persoonlikheidsontwikkeling:  
Selfhandhawing & konflik 
Mediasievaardighede 
Toespitsing en oorgang in mentorbegeleiding 
Kerklike blootstelling: Ekumene 
                                   Kerklik/kontekstuele Aktualiteitstema (Gespreksgeleentheid/e) 
                                   Spiritualiteitskamp: Stilretreate 
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NagrDip Jaar 6:  
 
Gemeentejaar 
 Kerklike blootstelling in samewerking met Dept. PTL 
 
Persoonlikheidsontwikkeling:  
Kollegaskap 
Persoonlike begeleiding deur mentorpredikant 
Spiritualiteitskampe: Leierskap 
   Roeping 
 
Daarstelling van ten minste drie poste, waarvoor die finansies uit die huidige begrotingsdeel van 
die Kuratorium en soos in paragraaf 1.7 en 3.2 genoem, beskikbaargestel word, te wete –  
‘n bestuurder/hoof (predikant vir teologiese opleiding, skriba Kuratorium) 
‘n akademiese lektorspos vir “Gereformeerde Teologie en Spiritualiteit”, en wat ook vir 
aanwending in ander modules in die Dept. Sistematiese Teologie en Ekklesiologie beskikbaar 
sou wees. 
‘n administratiewe beampte/sekretaresse (die reeds bestaande pos) 

 
4.   ANDER WERKSAAMHEDE VAN KURATORIUM: 
 
DEMISSIE VAN DOSENTE 
Demissie is aan prof PJ Strauss en ds Helené van Tonder gegee.  
 
GESPREKKE MET KURATORIA VAN NGKA, VGK EN RCA 
Die Kuratorium poog om gesprekke met lede van die Kuratoria van bogenoemde Kerke op ‘n 
gereelde grondslag te laat plaasvind. In die proses van die stigting van ‘n seminarium is 
verteenwoordigers van die onderskeie Kuratoria betrek. Die hele gedagte is postief ontvang. 

 
SAMEWERKING MET FAKULTEIT 
Die Kuratorium het ‘n oop deur na die Dekaan sowel as die dosente. 
 
Ek vertrou hiermee dat ek my verantwoordelikheid na wense nagekom het. Dit is my gebed dat 
die vergadering geseënd sal wees.  
 
 

__________________________________ 
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BYLAAG 11 

Verslag van die Kuratorium van die Universiteit van Pretoria 

 

Dit gaan baie goed by die Universiteit van Pretoria en met die Kuratorium. 

Die dosente by UP word egter al hoe meer akademies oorlaai.  Deurdat studente van ander ker

kgenootskappe ook saam met NG Kerk student studeer, het ‘n behoefte ontstaan aan Kerkeie 

Opleiding.  Die NG Kerk kyk watter verdere behoeftes in terme van NG Kerk se Eie Kerkopleidin

g aangevul kan word vanuit praktykbehoeftes. 

 

Elke jaar het daar drie Kuratorium vergaderings plaasgevind waarvan ek byna almal bygewoon 

het.  Kerkeie Opleiding vind oor 6 jaar plaas.  Veral die sesde jaar het ‘n sterk fokus op prakties

e gemeentewerk.  Dit is ook die afrondingsjaar waar baie praktykondervinding opgedoen word. 

Mentorskap speel ‘n determinante rol in die lewe van die telogiese student. 

Studente kry ook baie ekumeniese blootstelling deurdat ‘n diversegroep student saam studeer. 

Taal by die Universiteit van Pretoria is huidelglik ‘n groot kwessie.  Hoewel onderrrig by UP al m

eer Engels word, is daar begrip dat studente meestal in Afrikaanse bedienings gaan staan en d

at proefpreke in Afrikaans moet plaasvind. 

Die neiging is gevolglik om die eerste drie jaar meer Engels en Ekumenies in te rig met die verd

ere studies meer met Afrikaans as basis.  Kerkeie Opleiding, wat al belangriker word, bly steeds 

in Afrikaans. 

Dit is belangrik dat gemeenstes ook besef dat jong predikante verplig is om verder begelei te wo

rd na afstudering.  Die eerste drie jaar se VBO sluit aan by die vorrige ses jaar en gee ons ipso f

acto 9 jaar van opleiding. 

Ek kan die effektiewe en hoë standard van opleiding aan UP bevestig. 

Einde Nov 2015 het ek ‘n fondsinsamelingsontbyt gereël waarin ‘n goeie bedrag vir die Teologie

se studentefonds deur Topstrust ingesamel is.  Dit het by Westville Country Club plaasgevind. 

Daar is op 12 Nov 2015 ‘n getal van 22 teologiese student gelegitimeer (12 mans & 10 damens)  

Dit is ‘n voorreg om KZN-Sinode by UP te verteenwoordig. 
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A4.   SINODALE ONDERSTEUNINGSPAN (SOS) 

1.   Opdrag van die Sinode van KZN aan die SOS. 
 
Ons as Sinodale Ondersteuningspan 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 kantoor 
administrasie, die personeel in diens van die SOS, Studiebeurse en die hantering van die Sinodale 
finansies. 
Daarom is dit vir ons aangenaam om op hierdie terreine met trots verslag te kan lewer. 
 

2.   Spanlede en personeelspan. 
 
Sinodale Ondersteuningspan    
2.1 Verteenwoordigers    2.2 Adviserend 
Ds. RHJ Venter (Ondervoorsitter)   Ds. BJ van Dyk 
Ds. PJ Botha (Voorsitter)     Me. D Swanepoel (deeltyds) 
Ds. PJ Fouché (Skriba)    Me. M Meyer (deeltyds)  
Ds. RF Erasmus         
Ds. JP Grobler        
 
2.3 Sekundus 
Br H Mynhardt  

 
Die personeelspan tot beskikking van die SOS is:   
FINANSIES      PSD EN ADMIN 
Doretha Swanepoel     Ds. Ben van Dyk 
Sonja Wolfaard     Marinda Meyer   
Esmé Sinden     (Marinda Pieterse, Marlise Meter) 
 
Wisseling in personeel en spanlede: 
Esmé Sinden is tot die finansiële afdeling gevoeg, terwyl Eureka du Plessis bedank het en Cora 
Pretorius afgetree het. 
 
Die volgende persone was deur die Sinode aangewys as primarii of sekundi en is om die volgende 
redes nie meer deel van die SOS nie: 
Ds. AC Steyn (demissie ontvang April 2015), Ds. DSM Schoeman (bedank in Maart 2013 as 
voorsitter, bedank as lid 28 November 2013), Mnr. E de Kock (Bedank in Maart 2013 as kundige), 
Ds. J Schüler (demissie ontvang), Ds. H van Schalkwyk (bedank as sekundus) 
 

3. Terugskouend oor vier jaar. 
 
Die SOS het deurgaans geloofsonderskeidend gepoog om die sake ter tafel aan te pak en te 
bestuur op so wyse dat ons met alle rolspelers saam op pad kon loop en sodoende hoop te skep 
vir gemeentes en die Sinode van KwaZulu-Natal. 
 
Ons het in hierdie vier jaar besef dat ons nie direk by personeelsake betrokke is nie, maar dat ons 
wel insette aan die personeelbediening gee. Ons het besef dat ons nie daar is om gemeentes, 
leraars of lidmate te bemagtig met allerhande werkswinkels nie, maar dat dit die taak van die SBS 
is (uitgesluit adminkonferensie). Ons het besef dat ons die trustfondse en ander bemakings regtig 
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effektief in ooreenstemming met die oorspronklike skenkingsaktes moet benut en dit het baie geld 
vir hulp aan onder andere studente skielik ontsluit. 
 
Ons het besef dat ons ekonomie agteruitgaan, en ons beleggingsgroei erg gekniehalter word, en 
ons het groot gewigte ingebou om die skaal tot ons voordeel geswaai te hou. Ons het begin om 
te onderhandel om daardie fondse wat aan bepaalde bedieninge toegewys is, aan die betrokke 
bediening toe te vertrou met die versoek dat hulle die bestuur daarvan reglementeer en oorneem. 
Die sinode het bv. doelbewus met ons laaste sitting ŉ predikanteversorgingsfonds in die lewe 
geroep, wat in die lug bly hang het en ons het SBS gevra om weer daarna te kyk en met sinvolle 
voorstelle (ŉ reglement) rondom daardie fonds te kom. 
 
Ons glo dat die Here vir ons nuwe weë geopen het rondom die herbenutting van die Sinodale 
Sentrum, en ons het aanvanklik nee gesê vir verkoop, maar na oorweging het dit geblyk dat 
herbenutting wel goed is en so is die Pietermartizburg Healthcare Centre ontwikkel. Netcare is 
een van ons ankerhuurders en die potensiaal van nog uitbreiding is duidelik daar. Hierdie besluit 
was nie uitsluitlik deur die SOS geneem nie, maar is deur verskeie spanne van die Sinode en die 
moderamen geneem en bestuur. 
 
As uitvloeisel van die ontwikkeling was ons genoodsaak om ŉ alternatiewe plek vir die kantore te 
kry en na vele oorwegings en uitdagings het ons ŉ alternatiewe plek vir ŉ jaar gehuur wat vir ons 
tyd gee om verdere moontlikhede te ondersoek. 
 
Baie van die uitdagings wat in hierdie vier jaar op ons pad gekom het, het nuwe geleenthede 
geskep waarin ons nie mekaar aflaai nie, maar saam op pad neem en saam groei tot beter begrip 
en verstaan. 
 
Ons meng ook nie in by ander se werksaamhede nie, maar vra soms kritiese vrae, trek die leisels 
in op grond van die begroting, en vra vir besinning rondom sekere sake, maar ons erken en 
eerbiedig die soewereiniteit van elke span van die sinode. So bestuur ons ons vaste, roerende en 
finansiële bates tot eer van die Here. 
 

4.    Pensioenfonds en aftrede. 
 
4.1  Predikante pensioenfonds: 
Di. Ben van Dyk (Sekundus: Petrus Fouché) verteenwoordig  die  werkgewers  en  ds. Frans  
Klopper  (Sekundus: Petrus Botha) verteenwoordig die werknemers.  
 
Ons behoort tans tot die Vaste Bydrae Fonds wat bestuur word deur Alexander Forbes as deel 
van die Kaapse kerk se Pensioenfonds.  
 
Alexander Forbes bied gereeld aftree seminare gratis aan en lede wat binnekort aftree kan gerus 
een of meer van hierdie geleenthede bywoon. Gereelde kommunikasie word ook vanaf die Fonds 
aan lede uitgestuur.  
 
Die Sinodale kantoor hanteer tans slegs 24 van die 65 leraars se salarisse en van die 24 
predikante is slegs 18 op die aanbevole vlak (19.5%). Ons kan dus aanneem dat slegs 75% van 
die predikante met ŉ redelike pensioen sal kan aftree. 
 
4.2   Personeel-NG Kerk van Natal Pensioenfonds (tans deel van Sanlam Sambreelfonds): 
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.   
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Verteenwoordigers: Di. Johann Venter (ds. Gerhard Botha word verkies om oor te neem by 
Johann Venter), Ben van Dyk, Petrus Fouché verteenwoordig die werkgewer (Sekundus: ds. 
Pieter Grobler) en  me Doretha Swanepoel, Esmé Sinden, Henrietta Hefer  verteenwoordig die 
werknemers. 
 
Die saak rondom verteenwoordiging van die werkgewer word nog ondersoek en uitsluitsel moet 
nog verkry word deur onderlinge gesprek met die verskillende werkgewers wie se lede tot die 
Sambreelfonds behoort. Tans is dit nog die SOS wat die werkgewer verteenwoordigers aanwys. 
 

5.    Mediese fonds en subsidies. 
 
5.1  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.  
 
Ons het ook met die mediese fonds onderhandel en die GAPCOVER as opsie aan ons lede sterk 
aanbeveel. 
 
5.2  Die notule van die Sinodesitting 2012 het die volgende saak aan ons terugverwys. 
 
Die sinode besluit dat: 
 
i Die sinode ŉ bedrag van R8 miljoen belê en die opbrengs aangewend sal word om die mediese 
subsidies te help finansier. 
 
ii Die gemeentes in KZN sal soos in die verlede nog steeds ŉ bydrae maak tot die bekamping van 
die emeriti se mediese uitgawes en die beginsel van kruissubsidiëring sal steeds toegepas word. 
 
iii Die sinode dra dit aan die SOS op om ŉ reglement vir die subsidiëring van emeriti ten opsigte 
van mediese fondsbydraes daar te stel en aan die moderamen voor te hou vir afhandeling. 
 
iv Die saak van uitfasering terugverwys word na die SOS. 
 
Die volgende is deur die SOS in oorweging geneem. 
 
Daar is in die volgende 5 jaar 23 predikante wat aftree en die meeste van hulle word tot die 
mediese subsidie gevoeg. Die las tans is reeds geweldig groot en met hierdie toename sal die las 
vanuit die Sinodale Bydraes drasties vergroot word. Die bekostigbaarheid van hierdie hulp aan 
pensioenarisse bly krities en moet voortdurend verreken word. Uitfasering is dus uiters 
noodsaaklik. Die SOS herbevestig dus die Beleid vir die Subsidie van Mediese Premies na 
aftrede.  
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Reglement vir Mediese Subsidies. 
 
BELEID VIR DIE SUBSIDIE VAN MEDIESE PREMIES NA AFTREDE  
 
Opdrag of doel van die fonds. 
 
Die sinode van die NGK KZN help reeds vir meer as 25 jaar pensioenarisse wat die NGK KZN 
gemeentes bedien het ten tyde van hulle emeritaat. 
 
Weens veranderende omstandighede het dit noodsaaklik geword dat daar na die effektiewe 
bestuur van hierdie saak gekyk word en daarom het ŉ beskrywingspunt hier rondom gedien by 
die Sinodesitting van die NGK KZN in 2012. Dit is bespreek en die beleid is soos volg finaal 
aanvaar by die Sinodesitting van die NGK KZN in 2016. 
  
Spesifieke voorwaardes. 
  
Subsidies word slegs aan predikante (en hulle weduwees/wewenaars) wat tydens hulle 
aftrede/diensbeëindiging in diens van ’n gemeente, ’n ring of die Sinode van die NG Kerk in KZN 
was, betaal; die subsidie geld slegs vir predikante wat voor 1973 gebore is  EN om te kwalifiseer 
vir mediese subsidie, moes die betrokke predikant by aftrede in KZN, vir ten minste tien jaar in 
diens gewees het van die NGK KZN. (aaneenlopend of onderbroke, voltyds, kontrakwerkers of 
tentmakers). 
 
Basis van groei vir die fonds. 
 
Die Sinode van die NGK KZN het R 8miljoen afgesonder vir hierdie fonds. Die rente uit 
beleggingsopbrengs word as primêre befondsing van hierdie subsidies benut, maar aangesien dit 
nie die volle behoefte verreken nie, word dit ook befonds uit Sinodale Bydraes. 
  
Uitvoering van die vereistes en bestuur van die fonds:  
 
Die NG Kerk in KZN subsidieer mediesefonds premies uit sinodale fondse na aftrede op die 
volgende voorwaardes: 
 
1.  Subsidies word slegs aan predikante (en hulle weduwees/wewenaars) wat tydens hulle 

aftrede/diensbeëindiging in diens van ’n gemeente, ’n ring of die Sinode van die NG Kerk in 
KZN was, betaal; die subsidie geld slegs vir predikante wat voor 1973 gebore is  EN om te 
kwalifiseer vir mediese subsidie, moes die betrokke predikant by aftrede in KZN, vir ten 
minste tien jaar in diens gewees het van die NGK KZN. (aaneenlopend of onderbroke, 
voltyds, kontrakwerkers of tentmakers). 

2. Subsidies word slegs betaal nadat die predikant die ouderdom van 65 jaar bereik het; 
3. Waar ’n predikant se diens weens gesondheids- of finansiële redes vroeër as 65 jarige 

ouderdom beëindig word, kan ’n subsidie op meriete oorweeg word. In sulke gevalle word 
die gesondheidstoestand en finansiële omstandighede tot op ouderdom 65 jaarliks 
heroorweeg; 

4.  Subsidies aan weduwees/wewenaars word slegs betaal indien hulle met die betrokke 
predikant tydens aftrede/diensbeëindiging getroud was en nadat die weduwee/wewenaar 
die ouderdom van 65 jaar bereik het; 

5. Subsidies word slegs betaal indien die gesin/persoon deel is/word van die groep by die 
mediesefonds waaraan die NG Kerk in KZN behoort; 

6. Persone wat hulle band met die NG Kerk verbreek, word nie verder gesubsidieer nie; 
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7. Die bedrag van die subsidie vir ’n egpaar is 6,5% (12% vir diegene wat voor Maart 1996 65 
jaar oud was) van die topkerf van ’n predikant se traktement. Enkellopendes kry 65% van 
die bedrag vir ’n egpaar; 

8. Subsidies word nie aan die persoon self uitbetaal nie, maar direk aan die Mediesefonds; 
9. Aansoek om subsidie moet aan die PSD Ondersteuningsdienste gerig word en deur die 

SOS goedgekeur word; 
10. Subsidies aan alle pensioenarisse wat tans gesubsidieer word, gaan op dieselfde basis as 

hierbo voort. 

 
 

 
Aanbeveling:  
1. Die Sinode aanvaar die beleid vir die subsidies van mediese fondse na aftrede. 
2. Die Sinode dra dit aan die SOS op om goeie finansiële beplanning vir die subsidie 

van mediese fondse te doen in die lig van die groot aantal leraars wat in die volgende 
5 jaar kan aftree. 

 

 

6.  Begroting en finansies. 
 

6.1 Begrotingsbeginsels 
 

1. Die SOS pas die volgende beginsels in die begroting toe. 
*  Inkomstegedrewe. 
*  Die begroting moet ons visie dien. 
*  Bedieningsgefokusde begroting. 
*  Deursigtigheid en kommunikasie: Raadpleging of gesprek 
*  Eenvoud 
*  Missionaal (gemeenskapsgerig)   
* Wys die totale werksaamhede in die begroting 
 

2. Die SOS besluit om te werk na ŉ drie-jaarplan van beoordeling van diensverskaffers. 
   Drie-jaar program: 

2017 Bank en Beleggingsadviseurs 
2018 Ouditeure en Mediese fonds bestuurders / Mediese fondse 
2019 SSF, PPF en Versekeringsmakelaars 

 
Die SOS en die KZN-CMD ken mekaar wanneer daar vir die sinode verandering in ouditeure en 
versekeringsmakelaars oorweeg word. 
    6.2 Hoe word die begroting benader? 
     

 In die verlede is gemeentes 'n persentasie aangeslaan en daarmee is Sinodale werk gedoen 

en is surplus fondse opgebou.  

 Die doel van hierdie fondse was om te spaar vir die maer jare. 

 Daar was ook verskeie groot Sinodale projekte wat oor baie jare in stand gehou moes word. 

 Die Sinode het soms nog projekte geloods wat gesien is as gesamentlike gemeentelike werk 

en wat dus op Sinodale vlak hanteer is. Ons noem dit vandag Netwerke. 

 
Veranderinge. 
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Ons staan nou in die maer jare want intussen het gemeentes verklein en verarm. Verskeie 
gemeentes het selfs saamgesmelt en waar gemeentes verskeie leraars gehad het, het dit met die 
jare verminder, soveel so dat daar tans gemeentes is wat van vastetermynposte  gebruik word, 
met leraars onderhandel om teen verminderde vergoeding te werk of selfs sonder leraars 
funksioneer.  
 
Die Sinode het begin vrae vra oor wat alles op die Sinode se tafel hoort. Sake wat eintlik op Ringe 
en Gemeentes se tafel  hoort is toe, met verdrag van tyd, terug verwys. 
 
Sinodale Besluite wat die saamstel en bestuur van die finansies beïnvloed: 
 
1.     Die Sinode kan nie “Sinodale werksaamhede” begin wat eintlik op Ringe of Gemeentes se 

tafel hoort nie (Algemene Sinode Kerkorde 2015 Artikel 22.1; Artikel 31.6; Artikel 35.2) 
 
2.     Omdat die Sinode met ’n Inkomste gedrewe Begroting werk, kan die Sinode nie Sinodale 

werksaamhede begin, of in stand hou, wat 'n langtermyn finansiële las op Sinodale fondse 
en so op gemeentelike finansies kan hê nie.  Gemeentes sukkel al meer om kop bo water 
te hou.  Die Sinode het  dus 'n  verantwoordelikheid om in haar begroting en haar bestuur 
van alle uitgawes ook Gemeentes behulpsaam te wees deur deurentyd na die 
begrotingsitems te kyk en te vra of die item nog op die begroting moet wees of nie. 

 
3.      Die Sinode het op grond van punt 1 en 2 besluit om sekere werksaamhede uit die begroting 

uit te haal en dit te dra uit die inkomstes uit beleggings wat net daarvoor belê is (bv. KZN 
Outreach, Pensioen, Mediese Subsidie).  Hiermee saam is daar byvoorbeeld ook 'n plafon 
gestel op sekere uitgawes. (Sinode KZN 16 Oktober 2012) 

 

 
Aanbeveling:  
Die sinode besin oor die huidige funksionering van netwerke via tafelgesprekke. 
 

 
6.3 Die finansiering van die inkomstegedrewe begroting. 
 
Die begroting word uit 3 bronne gefinansier om sodoende die las op gemeentes te verlig: 
 
 Sinodale aanslag is verlaag na 7% van Gemeentelike inkomste. 
 Die rente (bo inflasie + 2%) uit die beleggings, sodat die beleggings steeds bo inflasie kan 

groei. 
 Huurinkomste uit ons Mediese Sentrum. 

 
Indien Gemeentelike inkomste verhoog, en of die Mediese Sentrum se huurinkomste verhoog en 
of die Beleggings groei, sal die Sinodale inkomste ook dus styg.  
 
Maar indien die Gemeentelike inkomste daal of die Mediese Sentrum se huurinkomste daal of die 
Beleggings inkomste daal, sal die inkomste wat beskikbaar is vir die Begroting van die Sinode ook 
daal en sal alle Bedieninge moet weet dat hulle begroting noodwendig ook daarmee saam sal 
daal. 
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* 'n Inkomste gedrewe begroting is 'n begroting wat opgestel word aan die hand van beskikbare 
fondse.  Ons bepaal dus eers wat die beskikbare fondse is en daarna word begroot vir alle 
Bedieninge en werksaamhede.   

 *  Indien daar dus minder fondse beskikbaar is as in die vorige Boekjaar sal al die Bedieninge 
minder fondse beskikbaar hê.  

     Dit sou dus verder beteken dat as die Sinode of Moderamen besluit dat een Bediening meer 
fondse vir 'n spesifieke boekjaar benodig, dit noodwendig sal beteken dat 'n ander Bediening 
minder fondse sal ontvang.  

* Dit beteken ook noodwendig dat al die Bedieninge uiters  verantwoordelik moet omgaan met 
beskikbare fondse en  begrotings en projekte.  As dit dus nie nodig is om alle  fondse wat aan 
'n spesifieke Bediening toegesê is te gebruik  nie, moet dit nie net gebruik nie.  Ongebruikte 
fondse kan ons Beleggings laat groei en daarmee saam ons toekomste  inkomstes uit ons 
Beleggings 

* Om hierdie manier van begroting te vergemaklik het ons na die gebruik van fondse deur al die 
Bedieninge gaan kyk en uitgekom by 'n persentasie Inkomste gedrewe begroting.   

    Byvoorbeeld, as die SBS oor die afgelope paar jaar 25% van die Begroting gekry het, sal hulle 
hierdie jaar ook 25% van die beskikbare fondse kry, ongeag of dit minder of meer as die vorige 
boekjaar is, behalwe as die Sinode of Moderamen anders besluit. 

 
 
6.4 Debiteure. 
            Die debiteure is sedert die laaste Sinodesitting sodanig bestuur is dat daar huidiglik slegs 

een slegte debiteure is, nl. Alpha Education. 
 
6.4.1 Voorbeeld. 
            Die SOS het in November 2013 besluit dat die agterstallige gelde van CMD as lening 

aangedui word en dat voortaan alle tekorte teen die leningsrekening gedebiteer word. Dit 
is nie ŉ rentevrye lening nie, maar word bereken teen prima koers.  

 
            Hierna het ons in Mei 2014 met KZN CMD ooreengekom dat die eerste Miljoen Rand 

rentevry gebied word, met die bedrag bo die eerste Miljoen Rand teen prima. 
  
            In Mei 2016 het ons met KZN CMD ooreengekom dat die bedrag weer na onder ’n Miljoen 

Rand bestuur word en dat die volle bedrag teen prima rente verreken word. 
 

7.   Beleggings. 
 
      Ons gemiddelde groei in ons beleggings kan verdeel word in konserwatiewe, aggressiewe en 

korttermyn beleggings en dan ook rente verdienste. 
 
 
       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.  
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7.1 Beleggings 
 
BELEGGINGS BY FIN INSTELLINGS     40 754 749,00  
Stanlib Classic Investment Plan        234 342,00  
ABSA       23 284 136,00  
Investec Private Bank                     
 4 926 765,00  
Investec Promesse (TR40036)     7 119 075,00  
Investec Promesse       5 190 431,00  
 
7.2.   Fondse van en by die Sinode (soos op 30 Junie 2016) 

Fondse van die Sinode    31 616 664,97   Beskikbaar   

Reserwefonds min lenings      2 508 976,66                              -     
KZN CMD oorbruggingsfonds (lening)      1 398 812,78                              -     
Arbeidsbedieningsfonds         263 822,04               16 454,03  BG-4% 

Vrouekamp Fonds            15 446,02               15 446,02   
Sentrumontwikkelings Fonds      3 106 953,24         3 106 953,24   
Mediese Subsidie Reserwe      8 254 442,60            400 000,00  BG-2% 

Gemeentebedieningsfonds         248 362,73            248 362,73   
Gemeenskapsbedieningsfonds         195 027,17            195 027,17   
Gemeentehulpfonds    15 000 000,00         1 100 000,00   BG  

     
Fondse spesifiek geoormerk       3 966 325,40    

NGK Natal Studiebeursfonds      1 046 712,53               51 561,38  BG 

JW d Preez Studiefonds      1 003 398,71               49 195,92  BG 

H v Rensburg Studiefonds         447 919,37               22 130,49  BG 

Bemaking Thom            11 761,42                    352,84  BG-2% 

Mooiplaas / Semelink Sendingfonds         817 769,10               24 533,07  BG-2% 

RCA Fonds         638 764,27            638 764,27  BG-2% 

     
Fondse van buite instansies      4 123 653,50    

KZN CMD      2 398 506,24    BG-2% 

Morester Kinderhuis            50 601,72    BG-2% 

PJ de Villiersfonds: Malvern KH         132 171,33    0% 

PJ de Villiersfds: Morester KH         186 435,36    0% 

AED Malanfonds vir Bejaardes         733 852,59              19 500,00  BG-2% 

MCE Nelfonds vir Gestremdes         256 793,26                 7 703,80  BG-2% 

NSE                   42,60    0% 

Welfare Forum            68 901,61    BG-4% 

Mpophomeni Kerkboufonds         296 348,79    BG-4% 

Berekening van effektiewe reserwefonds 
Totale Fondse:             40 754 749.00 
Vas vir sekere doel:                        26 000 000.00 
Studiefondse:           3 000 000.00  
Medies Subsidies:    8 000 000.00 
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Outreach&Gem h:  15 000 000.00                     _____________ 
               14 754 749.00 
Lenings:                          2 592 521,17 
KZN CMD Oorbrug:       1 398 812.78 
KZN CMD Huis Meah:      614 025.09 
KZN CMD Tuinsig:            472 447.13 
Gemeentes:                   _ 107 236.17        _____________ 
                         12 162 227.83 
Fondse buite-instansies:              4 754 757.81 
KZN CMD        2 398 506,24  
Morester Kinder            50 601,72  
PJ de Villiers Malvern          132 171,33  
PJ de Villiers Morester        186 435,36  
AED Malanfonds            733 852,59  
MCE Nelfonds                     256 793,26  
NSE                               42,60  
Welfare Forum            68 901,61  
Mpophomeni                        296 348,79  
Bemaking Thom  11 761,42  
Mooiplaas / Semelink           817 769,10               _____ 
                  7 407 470.02 
Fondse:                         1 361 422.23 
Gemte bed fonds:        248 362.73 
Gskap bed fonds:         195 027.17 
Arbeidsbed fonds:       263,822.04 
Vrouekamp fonds:         15,446.02 
RCA fonds                   638,764.27           ____________ 
                 6 046 047.80 
Ander Krediteure:             4 906 953.00 
KZN Outreach hulp:       350 000.00 
Begroting 2016/17:     1 450 000.00 
Sentrum ontwikkel:     3 106 953.24       
               ____________ 
Reserwefonds dus:                                          1 139 094.80    
 
 
Die Sinode se fondse bestaan dus uit die volgende: 
Sinode Fondse:                8 638 568.97 
Lenings:                          3 731 615,97 
Reserwefonds         1 139 094.80 
KZN CMD Oorbrug:          1 398 812.78 
KZN CMD Huis Meah:         614 025.09 
KZN CMD Tuinsig:              472 447.13 
Gemeentes:                         107 236.17  
 
 
Ander Krediteure:              4 906 953.00 
KZN Outreach hulp:       350 000.00 
Begroting 2016/17:     1 450 000.00 
Sentrum ontwikkel:     3 106 953.24            
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Daar is egter ‘n besluit geneem dat die Sinode se Belegging (8 638 568.97) moet groei teen 
minstens inflasie +2%.   
Sinode Fondse:                  8 638 568.97 
Inflasie +2% (9%)                                                                                           777 471.21 
 
Daar is net R 1 139 094.80   beskikbaar:                                              1 139 094.80    

 -777 471.21   
  361 623.59 

 
Die Sinode moet dus besef dat ons Reserwe Fonds R 361 623.59 is.  Daar is dus geen 
verdere Reserwe fondse beskikbaar nie.  Bedieninge moet dus asseblief nie oor hulle 
begroting gaan nie. Indien julle kan, help asseblief spaar. 
 

8.   Sinodale bydraes. 
Die SOS het in die afgelope vier jaar verskeie versoeke ontvang rondom die berekening van 
Sinodale bydraes en daarom ernstig besin oor die verbeterde berekeninge. Deur die afbestuur 
van sinodale bydraes oor die afgelope jaar het ons hoop vir baie gemeentes gegee. Ons het ook 
in 2015 ŉ mooi bedrag (byna die helfte van die Sinodale Aanslae) aan gemeentes teruggegee. 
Ons vertrou dat ons met hierdie skuiwe al die versoeke van die gemeentes rondom hierdie saak 
ondervang het. 
Die verlaging van Sinodale Bydraes na 7% en meegaande kwytskelding van uitgawes rondom 
predikante het groot verligting vir al die gemeentes gebring en vir baie ook hoop op nuwe 
moontlikhede beteken. 
Die SOS begeer om ook die koers van aanslag op rentes en dividende teen 0% aan te slaan, 
aangesien die beleggingsgroei vir die gemeentes dikwels fluktueer en die impak daarvan is nie 
geweldig groot vir inkomste uit Sinodale Bydraes nie. (Dit behels nagenoeg R 5 000-00 wat 
hierdeur deur al die gemeentes betaal word).  
 

8.1 Aanbeveling: 
Die SOS beveel aan dat inkomste vir gemeentes uit rentes en dividende teen 0% aangeslaan 
word en dat die bepalinge lêer dienooreenkomstig aangepas word. 

 

9.   Vrygestelde kollektes. 
 

INSAMELINGS / KOLLEKTES VRYGESTEL VAN SINODALE BYDRAES 
Die Sinodevergadering besluit dat die volgende verdienstelike sake is wat vrygestel is 
van sinodale bydraes en waarvoor jaarliks vrywillige insamelings gemaak / kollektes 
opgeneem kan word: 
 
Om oor te betaal aan Sinodale Kantoor: 
1 Teologiese Fakulteite  
2  Gemeentehulpfonds 
3  GEM Sending / KZN Outreach 
4  Jeugwerk: Skolliekampe 
5 Jeugwerk: #Imagine 
Om direk aan instansies oor te betaal: 
6 Transoranje-Instituut vir Buitengewone Onderwys 
7  Kinderhuise – Greytown, Malvern, Morester 
8 Tuinsig Sentrum vir bejaardes 
9  Christelike Lektuurfonds 
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10 Bybelgenootskap van Suid-Afrika 
11  Bybelmedia 
12 Radiokansel  
13 Kerk in Zimbabwe (as en hoe uitgeklaar met Ring van Zimbabwe) 
14 CMD takke 
 
15 Enige ander insamelings / kollektes wat van tyd tot tyd deur die SOS vrygestel mag word. 

 
 

Aanbeveling:  
Die Sinode besluit om hierdie lys in die bepalinge lêer inbind as instansies wat vrygestel 
word van Sinodale Bydraes. 

 

10.  Sinodale Sentrum. 
 
Aanbod om die Sinodale Sentrum te verander 
Die Sinodale Ontwikkelingswerkgroep (SOW) is vir hierdie doel op die been gebring en het die 
volgende sake bestuur: 
1. Ontwikkeling van die Pmb Healthcare Centre in samewerking met Benchmark 
2. Daarstel van alle nodige dokumentasie en kontrakte 
3. Verskuiwing van die Sinodale kantore as interim maatreël 
4. Ondersoek na die moontlikheid van Dennisweg se pastorie as kantoorruimte 
5. Gesprekke en wegspring van onderhandelinge met Hayfields vir die ontwikkeling van 

kantoorruimte op hulle terrein. 
 
1. Tydens die afgelope vier jaar het ons by verskeie moderamenvergaderings die saak van die 

omskepping van die Sinodale Sentrum in die Pietermaritzburg Healthcare Centre in 
samewerking met Benchmark gedoen. 
Hierdie projek is in Junie 2016 afgehandel: bykans al die kantoorruimtes is benut en daar is 
vir 80% van hierdie ruimtes reeds huurkontrakte in plek. Die estetiese afronding om die gebou 
is die laaste faset wat nog aandag kry. 

2. Alle dokumentasie rondom die verhouding en samewerking met Banchmark, Nolani 
Investments en Hayfields gemeente is hanteer en in plek gesit. 

3. Die Sinodale kantore is in hierdie ontwikkelingsproses twee keer in die Sinodale Sentrum en 
een keer na ander kantore in die stad geskuif. Dit het groot ontwrigting vir die 
kantoorpersoneel beteken en ons innige dank aan hulle wat die werk onversteurd en met 
liefde voortgesit het en alles met soveel grasie hanteer het. 

 Ons vertrou dat die laaste skuif van die Sinodale Kantore in ons nuwe kantoorgebou sal wees. 
4. Daar is ernstig oorweeg om Dennisweg se pastorie as kantore in te rig, maar verskeie 

struikelblokke en groot koste-uitgawes het ons tot die slotsom gebring dat dit beter is om die 
pastorie te vervreem en die geld hierdeur geïn, vir die oprigting van nuwe kantore te benut. 

5. Die SOW het ook oorweeg om bestaande kantoorruimtes aan te koop, of onafhanklik nuwe 
kantore te ontwikkel. Na deeglike oorweging is daar besluit dat die heel beste oplossing is om 
met NG Kerk Hayfields te onderhandel vir die ontwikkeling van ‘n kantoorgebou op hulle 
terrein. Hierdie projek vertrou ons sal afgehandel wees voor einde Desember 2016.  

 
Die SOW is ontbind en ‘n NGK KZN-Hayfields-samewerkingswerkgroep is daargestel om die 
tweede fase (die ontwikkeling van die kantoorgebou) te hanteer, terwyl die Sentrum Direksie deur 
die Moderamen verkies is vir die hantering van die Pietermaritzburg Healthcare Centre. Die 
Sentrum direksie sal hulle eie verslag lewer aan die Sinode. 
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REGLEMENT VIR DIE DIREKSIE VAN PMB Healthcare Centre 
 
1. Samestelling van die Direksie 
Die Direksie van Nulani Investments bestaan uit drie (3) afgevaardigdes vanaf die Sinode van die 
NGK KZN en 2 afgevaardigdes vanaf Benchmark. 
Die lede vanaf Benchmark word onafhanklik deur Benchmark aangewys, terwyl die lede vanaf 
die Sinode van die NGK KZN vier-jaarliks deur die Sinode van die NGK KZN aangewys word. 
 
2. Doelwitte van die Direksie 
Die Direksie van Nulani Investments het die uitsluitlike doel om die Pietermaritzburg Healthcare 
Centre effektief tot voordeel van sowel Benchmark en die Sinode van die NGK KZN te bestuur. 
 
3. Gedelegeerde Gesag 
Die direksielede van die Sinode van die NGK KZN handhaaf ‘n stille vennootskap met inspraak 
in die bestuur van Pietermaritzburg Healthcare Centre rondom die kernsake van Nulani 
Investments 
Die direksielede van Benchmark is verantwoordelik vir die aktiewe besluitneming rondom die 
bestuur van Pietermaritzburg Healthcare Centre.  
 
4. Vergaderingsprosedures 
Die gesamentlike Direksie vergader twee (2) keer per jaar: Junie en November. 
Die besturende direksielede vergader kwartaalliks om met die administratiewe personeel 
samesprekings te hou. 
 
Tydens die gesamentlike vergaderings word die volgende bespreek: 
1. Huurders en huurkontrakte 
2. Finansiële stand van sake en geouditeerde state (Juniemaande) 
3. Toekomsbeplanning 
 
5. Verslagdoening 
Die direksielede van die Sinode van die NGK KZN doen na elke direksievergadering verslag aan 
die Sinodale Ondersteuningspan en Moderatuur. 
Die direksielede van Benchmark doen gereeld verslag aan Benchmark. 
 

 

Aanbeveling:  
Die Sinode besluit om die reglement vir die Sentrumdireksie soos voorgelê, goed te keur. 

 
11.   Ander sinodale eiendomme. 
 
Pastorieë  
Dennisweg  was nie geskik vir Sinodale Kantore nie en is verkoop vir R 1 250 000-00. Hierdie geld 
is geoormerk vir die ontwikkeling van die nuwe Sinodale Kantore. 
Die Sinode het nou net een pastorie nl. Die PSD se woning te Harrie Malanoord nr. 6. 
 
Kinderhuise 
Kinderhuise se geboue is die eiendom van die Sinode. Volgens die gebruiksooreenkoms moet 
elkeen verslag doen oor die eiendom. Eiendomme ter sprake is Malvern Kinderhuis, Greytown 
Kinderhuis, Morester Kinderhuis. 
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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. 
 

12.   Adminkursus. 
Die belangstelling in hierdie kursus is besig om af te neem. Wisseling in skribas en kassiere in 
gemeentes bring egter die noodsaak hiervan op gereelde basis na vore. 
 

13.   Salarisadministrasie en ander boekhouding. 
Die Sinodale Kerkkantoor doen tans 15 van die 53 gemeentes se salarisse, asook 6 ander 
instansies. Die koste is R 8 540-00pm. Die Sinodale Kerkkantoor doen ook die KZN CMD se 
salarisse, maar die koste is deel van hul maandelikse boekhoufooi. 
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.  
 

14.   Studiefondse. 
Die SOS het indringend na die studiefondse gekyk en daar is baie meer geld beskikbaar vir 
studiebeurse en lenings. Daar is ook fondse beskikbaar vir swart studente wat aan die VGK 
deurgegee word en deur hulle toegeken word. Ons wil gemeentes aanmoedig om hierdie 
studiefondse te benut. 
Ons het die afgelope vier jaar 8 studente gehelp met R 115 000-00.Ons het tans, danksy die 
herbesinning nagenoeg R 250 000-00 per jaar beskikbaar. 
 

REGLEMENT VIR STUDIEBEURSE/LENINGS 
 
Die volgende Studiefondse word onder hierdie reglement bestuur: 
1. NGK v N Studiebeursfonds 
  Doel van hierdie fonds soos weergegee in die akte 
  Die fonds het ontstaan uit ander fondse wat aan die Sinode van KwaZulu-Natal toevertrou 

is om finansiële hulp aan voornemende en huidige studente te verleen, asook groei uit 
hierdie beleggings. 

  Die doel van die fonds is om aan lidmate van die NG Kerk KwaZulu-Natal finansiële hulp te 
verleen vir Universitêre opleiding, met die grootste klem op teologiese studente. 

 
  Voorwaardes met betrekking tot hierdie fonds 
  Die fonds word bestuur deur die Sinodale Ondersteuningskommissie en kan net ontbind 

word as die sinode van KwaZulu-Natal so besluit. In die geval van so ŉ besluit sal die fonds 
ophou bestaan deurdat die kapitaal ook as beurse aan studente toegeken word. 

 
  Basis vir groei vir die fonds 
  Die fonds kan net groei deur insamelings, skenkings, donasies, bemakings, en ander 

eksterne bydraes wat spesifiek aan die fonds toegesê is. 
 
2.      JW d Preez Studiefonds 
   Doel van hierdie fonds soos weergegee in die akte 
  Die fonds is gestig in 1951 deur die du Preez familie en het ten doel om minderbevoorregte 

kinders van die NG Kerk van Natal. In 1981 moes die helfte van die fonds oorbetaal word 
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vir die sendingwerk deur die NGK KZN en die res moet steeds beskikbaar wees vir die 
opleiding van minderbevoorregte kinders van die NGK KZN. 

 
  Basis vir groei vir die fonds 
  Die beleggingsgroei moet gebruik word vir studielenings aan minderbevoorregte kinders.  
  Die fonds se kapitaalbedrag bly dus konstant, behalwe waar studente lenings ontvang en 

dit dan teen rente terugbetaal. 
 
 
3.      H v Rensburg Studiefonds 
  Doel van hierdie fonds soos weergegee in die akte 
  Die  fonds is in 1968 deur die van Rensburg familie geskep om kinders van die NG Kerk 

familie wat teologie wil studeer (voornemende leraars, evangeliste en ander werkkragte in 
diens van die kerk), te help met hulle studies. 

 
  Basis vir groei vir die fonds 
  Die fonds se beleggingsopbrengs moet gebruik word vir studielenings aan kinders van die 

NGK familie wat teologiese opleiding wil ondergaan. 
  Die fonds se kapitaalbedrag bly dus konstant, behalwe waar studente lenings ontvang en 

dit dan teen rente terugbetaal. 
 
 
Uitvoering van die vereistes en bestuur van die fondse: 
 
1. WIE AANSOEK MAG DOEN 
  Persone wat tydens hulle aansoek in KZN woonagtig is en lidmate van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk is, en wat aan ŉ tersiêre opleidingsentrum wil studeer, mag  aansoek 
doen om 'n studiebeurs/lening.                     

 
2.   DATUM VAN AANSOEKE                          
 Alle aansoeke moet die PSD: Ondersteuningsdienste van die NG Kerk in KZN, nie later 

nie as 31 Oktober van die voorafgaande jaar waarvoor aansoek gedoen word, bereik.  
 
3.  TOEKENNINGS  
3.1 LENINGS 
 Studiehulp word jaarliks as 'n lening uit die JW du Preezfonds, H van Rensburgfonds en 

KZN Studiebeursfonds toegeken.  
 Lenings word slegs toegeken vir tersiêre opleiding van minstens drie jaar by enige erkende 

universiteit of technikon. Voorkeur word verleen aan studente in teologie, maatskaplike 
werk, jeugwerk, sendingwerk en onderwys. 

  
3.2 BEURSE  
  Die bedrag van die lenings sal aan die einde van elke boekjaar as ŉ beurs afgeskryf word. 
 
4.  KEURING 
4.1 Die SOS stel jaarliks die beskikbare bedrag vir lenings vas. Keuring word gedoen op grond 

van die finansiële vermoëns en akademiese prestasie van die aansoeker. Vir hierdie doel 
word 'n verklaring van ouers/voogde aangevra van die gesin se totale jaarlikse inkomste, 
die jongste uitslae asook 'n vertroulike verslag van die plaaslike leraar op die 
voorgeskrewe vorm. 
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4.2 Die voorlopige keuring word deur die Dagbestuur in November/Desember en die finale 
keuring deur die volle SOS in Februarie/Maart van elke jaar gedoen. 

4.3 Uitbetalings word jaarliks teen die einde van Maart gedoen slegs na die voorlegging van 
'n registrasiebewys en matriekuitslae, of indien die aansoeker reeds studeer, van 'n 
bevredigende vorderingsverslag van die inrigting waar hy/sy studeer.  

4.4 Volledige inligting moet verstrek word van ander beurse/lenings waarvoor aansoek 
gedoen is en/of toegeken is. 

 
5.  ADRES  
 Alle korrespondensie moet gerig word aan en aansoekvorms is verkrygbaar van:                    
  Die SOS 
  Posbus 649 
  Pietermaritzburg 
  3200 

 

Aanbeveling:  
Die Sinode besluit om die reglement vir die Sentrumdireksie soos voorgelê, goed te keur. 

 

15.   Ons verhaal van hoop. 
 
Ondersteuning deur die SOS die afgelope 4 jaar gebied: 
Die Sinodale Ondersteuningspan het vir elke gemeente en vir die Sinode van KwaZulu-Natal die 
afgelope vier jaar op velerlei finansiële gebiede hoop gebring en dit is ons voorneme om ook in 
die volgende vier jaar hierop voort te bou.  

1. In Maart 2014 wou die RCA geld geleen vir ŉ kampterrein, maar hulle het die bedrag toe 

uit ander fondse ontvang. 

2. Ons het die VGK se administratiewe skuld (R 140 000-00) afgeskryf en in 2016 het die 

SOS die VGK se Moderatuur gehelp met vervoer na hulle Algemene Sinodesitting ten 

bedrae van R 21 000-00.  

3. In September 2014  het die KZN CMD ŉ lening gevra vir die aankoop van Huis Meah. Die 

SOS het ŉ 20 jaar lening ten bedrae van R 875 724-00 teen primakoers (tans 9.25%) aan 

Morester Kinderhuis toegestaan vir die aankoop van Huis Meah. 

4. Begin 2015 het KZN CMD R 50 000-00 gevra vir die aanstelling van ŉ fondsinsamelaar.  

5. In November 2015 het die SOS KZN CMD gehelp met ŉ program vir gedragsmoeilike 

kinders wat hulle wou loods. Die Natalse Sinode het ŉ eenmalige bedrag van R40 000.00 

geskenk om die projek op die been te help. Hierdie projek is tans effektief in bedryf. 

6. Ons het ook hierdie jaar droogtehulp ten bedrae van R 40 000-00 verleen in ons Sinodale 

gebied. 

7. Die verlaging van Sinodale Bydraes na 7% en meegaande kwytskelding van uitgawes 

rondom predikante het groot verligting vir al die gemeentes gebring en vir baie ook hoop 

op nuwe moontlikhede beteken. 
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Ons wil met elke span van die Sinode saamwerk en die fondse in hierdie samewerking so bestuur 
dat ons Sinode meer kan doen as net die nodige of die noodsaaklike. Ons glo die Sinode van 
KwaZulu-Natal kan met behulp van gesonde finansiële bestuur as onderbou, reuse werk vir die 
Koninkryk van God in ons Sinodale gebied doen deurdat ons as Sinode die hande van elke 
gemeente sterk maak. 
 
 

_____________________ 
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A5.  SSR VERSLAG AAN DIE SINODE VAN KZN 2016. 

1. Die Sinodale Span vir Regte sien sigself ook as “in Christus saam oppad” en het die voorreg 

om verskeie funksies binne die kerkverband te vervul op ons gesamentlike reis. Ons adviseer 

in verband met kerkregtelike sake, versorg en publiseer die KZN Bepalinge Lêer (hierna: 

Bepalinge), tree op as gevolmagtigde appèlkommissie van die sinodevergadering en streef 

om alle funksies binne ‘n pastorale en verhoudingsmatige raamwerk te vervul. 

 
Die afgelope vier jaar was opwindende jare in die NGK in KZN. Verskeie kontensieuse 
besluite rondom Artikel 1 (ruimte vir Belhar) en Selfdegeslagverhoudings het uitdagings aan 
ons gestel. Daar was ook die groot besluite rondom die ontwikkeling van ons sinodale 
sentrum. Gevolglik is twee spesiale sinodesittings gehou. Die SSR het opnuut weer die 
wesenlike waarde van die Kerkorde en die SSR se funksie om die kerkverband op ordelike 
en heilsame wyse deur die uitdagings te begelei, besef. Ons verkies gesprekvoering met lede 
in die kerkverband en ook met ander sinodale diensgroepe as werkswyse en bly so ver 
moontlik weg van formele (skriftelike) en onpersoonlike kommunikasie. Ons is dankbaar vir 
die bydrae wat ons kon lewer vanuit die Kerkorde om saam met die moderamen en andere ‘n 
positiewe verhaal te laat ontvou te midde van genoemde uitdagings. 
 

2. Die SSR bestaan uit verskeie kundige spanlede: 

Dr. H Theunissen (Aktuarius en Voorsitter),  
Ds. FJ van der Merwe (Onder Voorsitter), 
Ds. PA Swanepoel (Skriba en Primarius verteenwoordiger op die Moderamen), 
Dr. BJ Tolmay, 
Mnr. CJ Stander,  
Ds. SWP Scott.  

 
3. Sake wat deur KZN Sinode 2012 na die SSR verwys is, is afgehandel. Die Bepalinge (ook 

Afdeling 3 en 4) is hersien en aan elke kerkkantoor gestuur; die “Riglyne vir die opleiding van 
gelowiges in KZN” is in die Bepalinge opgeneem; die verandering in verlofbedeling vir 
predikante is met alle gemeentes opgeneem; die saak van NGK KZN se verteenwoordiging 
by die Algemene Sinode is opgeneem en tans is ‘n Taakspan vir Kerkverband besig om 
indringend hierna te kyk.  

 
4. Sake vanaf Algemene Sinode (hierna AS) 2013 en 2015.  
 

4.1. Algemeen. Die Kerkorde 2013 bevat ‘n nuwe artikel 2 wat handel oor die kerk se roeping 

om deel te neem aan God se missie in die wêreld. Die missionale aard van die NGK 

word hiermee kerkordelik gevestig. Ons is gestuurdes (artikel 53). Kerkorde 2015 

(hierna: KO 2015) bevat vir die eerste maal ‘n artikel 71 wat handel oor ‘n Tussenorde 

waaroor later meer volg. Verskeie Reglemente is geskryf, herskryf of verbeter. Die 

gedagte is om die KO artikels minder en eenvoudiger te maak. Die toepassings hiervan 

in praktyk word meer uitgebreid in Reglemente beskryf.  

Die uitgebreide Reglemente beteken dat ons eie Bepalinge heelwat minder gaan word. 
Lede van die sinodale kerkverband word dus versoek om die nuutste KO 2015 aan te 
skaf omdat meeste KO inligting daarin vervat sal wees.  
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4.2. Gedragskode. Die AS het kennis geneem van ‘n gedragskode vir predikante wat dien as 
werksdokument en getoets kan word waar predikante indiens is. Kommentaar en 
terugvoering kan aan die ASP oor die inhoud en bruikbaarheid van die voorgestelde 
gedragskode gegee word.  

 

4.3. Ondersoekliggaam: Reglement 17 vir die Bestuur van Diensverhoudinge by 
Ongeskiktheid en Onvermoë, asook Reglement 18 vir Tug en Dissipline het verandering 
gebring aan die samestelling van ondersoek- en tugliggame waar predikante en ander 
ampsdraers ter sprake is.  

Reglement 17, 2.1.1 - Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat 
saamgestel is uit drie lede van die kerkraad, ten minste een lid van die laaste 
ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur 
die sinode se gevolmagtigde aangewys.  
 

Reglement 18, 2.4 - Die ringstugliggaam bestaan uit ʼn minimum van vyf lede, waarvan 
drie lede deur die ring aangewys word en twee lede deur die sinode aangewys word. 
Hierdie name word uit ʼn lys van goedgekeurde lede aangewys, wat by die vorige 
sinodevergadering en ringsvergadering goedgekeur is vir die doel. Die ringskommissie 
stel in oorleg met die sinodale regspan die ringstugliggaam saam. 

 

4.3.1. Aanbeveling: Die Sinode wys die SSR (sekundilede ingesluit) aan om  namens die Sinode 
op te tree in ondersoek- en/of tugliggame. 

4.3.2. Aanbeveling: Die Sinode wys die SSR aan as sy gevolmagtigde liggaam om wanneer 
nodig, ander lede van die laaste sinodevergadering aan te wys om namens die Sinode op 
te tree in ondersoek- en/of tugliggame.  

 

4.4. Vastetermynpos. Die herskryfde Reglement vir Vastetermynposte maak dit duidelik dat 

sodanige pos termineer wanneer die termyn verstryk en nie weer met ‘n termynpos 

vervang kan word nie. Die AS het ook ‘n besluit geneem wat hierdie saak beklemtoon. 

Gemeentes sal vorentoe van Tentmakerbedieninge of Voltyds-Onbepaalde Termynposte 

gebruik moet maak. 

 

4.5. Riglyne vir Brugbediening is deur die AS goedgekeur. Die taak van sodanige bediening 

word omskryf en brugbediening mag dus nie meer ‘n dekmantel vir Vastetermynposte 

wees nie.    

 
4.6. WET 2 VAN 2000 vereis die aanwysing van ‘n “Inligtingsbeampte” vir argiewe aan. Die 

Algemene Sinode versoek sinodes om al hulle gemeentes, ringe, kerklike instansies en 
kantore gereeld te versoek om uitvoering aan die vereistes van hierdie wet te gee as ’n 
saak van dringendheid.  

 

4.7. KO 2015 bevat ‘n lys van wetgewing wat van toepassing kan wees op gemeentes, ringe 
en sinodes. ‘n Volledige advies insake die Kinderwet en Bejaardewet op gemeentes is 
deur die CMD geskryf en by wyse van die SSR aan gemeentes gestuur. 
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5. Die SSR en ander bedieningspanne van die Sinode was deurentyd in gesprek. In die 

verband is die Reglement vir Mediese subsidie (Moderamen) en die Reglement vir 

Predikanteversorgingsfonds (Moderamen) in die Bepalinge opgeneem. 

 
6. Aktuarius se werksaamheid  (Heinrich Theunissen). 

 
Dit was vir my as aktuarius ‘n voorreg om ringskommissies, gemeentes, predikante en lidmate 
met kerkordelike advies te bedien. Meer as sewentig skriftelike adviese is gegee wat jaarliks 
deur die SSR gekontroleer is. Talle ander adviese het telefonies of in persoonlike gesprekke 
by byeenkomste gebeur. Daar is gepoog om aan die SSR riglyne en doelwitte te voldoen deur 
adviese binne ‘n pastorale raamwerk te gee. Soms was dit nodig om buigbaar te wees en 
soms was dit nodig om by die reël te bly. Waar ek getwyfel het, is die SSR of lede van die 
SSR geraadpleeg. In alles het dit egter oor die heil van die kerk en die eer van God gegaan. 
My opregte dank aan die gesindheid van broers en susters wat adviese aanvaar het sonder 
om te murmureer. 
 
Die twee spesiale sinodesittings in KZN het eise, ook aan die aktuarius gestel, in terme van 
voorbereiding en in terme van selfverloëning. Eie standpunte moes dikwels op die agtergrond 
geskuif word ter wille van die heil van vergaderings in uiters kontensieuse sake. Dit was 
kerkordelik soms uitdagend, maar ‘n groot voorreg om tydens genoemde vergaderings deel 
te kon wees van die saam dink en soek terwyl ons in Christus oppad is. 

 
     Die aktuarius is lid van die AS se taakspan vir Regte. Die tweejaarlikse sitting van  die AS, al 

die Artikel 1 prosesse, die gevolge van die besluit en appèlle insake die 
Selfdegeslagverhoudinge, die deeglike hersiening van ‘n klomp Reglemente het verseker sy 
pond vleis die afgelope vier jaar geëis. ‘n Massa werk is per epos korrespondensie gedoen 
voor vergaderings. Soms moes studiestukke voorberei  word vir die AS. Weereens was dit ‘n 
uiterste voorreg om KZN te verteenwoordig en ook op algemeen sinodale vlak ‘n bydrae te 
lewer. In die proses is baie geleer by uiters kundige en begaafde mense van die NG kerk.      

 
     Die aktuarius se betrokkenheid by die Algemene Kuratorium was ‘n plesier omdat  dit die 

liggaam is waar gesoek word na nuwe opleidingsmoontlikhede vir predikante,  kerklike werkers 
en ouderlinge met preekbevoegdheid. Die toekoms van die NG   kerk, bekostigbaarheid van 
opleiding, die realiteit dat daar min voltyds-onbepaalde termynposte vir predikante vorentoe 
gaan wees, stel nuwe uitdagings aan die kerk se opleiding. Daar is redelik gevorder en voor 
AS 2015 het ‘n volledige verslag  gedien oor vier moontlike bane van opleiding. 

 
     Die aktuarius vervul ‘n gespesialiseerde funksie in die kerkverband en daarom wil die SSR 

aanbeveel dat met elke sinodesitting die nuwe SSR die sekundus vir die verkose aktuarius 
aanwys.  

 

 6.1 Aanbeveling: Die SSR wys die sekundus vir die verkose aktuarius aan. 

 
7. Sinodale personeel en Diensverhoudinge.  

 
Die afgelope paar jaar is personeelbestuur hanteer deur Heinrich Theunissen (aktuarius) en 
Frikkie van der Merwe (onder voorsitter van die SSR) wat die personeelkomitee gevorm het. 
Marinda Meyer is aangewys as kantoorhoof in die plek van Elbie Raath wat afgetree het. Die 
SSR wil die komitee bedank vir hulle bekwame hantering van verskeie personeel-
aangeleenthede. Die personeel in die sinodalekantoor word as ‘n gawe- en funksiepoel 
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beskou en van tyd tot tyd word skuiwe gemaak om nuwe situasies te bestuur. Die afgelope 
paar jaar was uitdagend in hierdie opsig vanweë die ontwikkeling rondom die sinodale 
sentrum.  

Die personeel moes driemaal van kantore skuif. Daar is te midde van geraas en stof gewerk. 
Die personeel het hierdie uitdagings aanvaar en die personeelkomitee kon nie in gesprekke 
enige gekla of ontevredenheid bespeur nie. Hiervoor word Marinda Meyer, kantoorhoof, van 
harte bedank. Sy sinkroniseer nie net alle sinodale werksaamhede, asook kommunikasie nie, 
maar bestuur ook die sinodale sentrum. Marinda was die spilpunt waarom al die verskuiwings 
gewentel het. Haar vermoë om te beplan en te bestuur, asook haar professionele aanslag 
met mense, het almal deur hierdie tyd gedra. Saam met Marinda verdien Doretha Swanepoel, 
ons Finansiële Bestuurderes ook groot dank. Sy moes Marinda ondersteun en veral 
jaareindes en afsluiting van finansiële state bestuur te midde van verskuiwings. Ook haar 
besondere vermoëns en professionele aanslag het die deurslag gegee. So wil die SSR elke 
personeelid (Elize de Villiers by die argief, Sonja Wolfaard en Esme Sinden by finansies, 
Marlise Meter en Marinda Pieterse by ondersteuningsdienste, asook Marinda Steyn aan CMD 
kant) van harte bedank vir hulle gesindheid, samewerking en professionaliteit gedurende die 
laaste paar jaar. Soos die Bybel dikwels sê: wag nog net ‘n klein rukkie, dan daal die nuwe 
Jerusalem neer by Hayfields en betrek julle kantore van goud en fonteine van lewende water.   

Ter wille van volledigheid word genoem dat een personeellid afgedank moes word, dat drie 
personeellede (Irene Malevu, Mary Sithole and Ayanda Sokhele) vanweë bedryfsvereistes 
uitdiens gestel is, dat Eureka du Plessis bedank het, en dat Elbie Raath en Cora Pretorius 
afgetree het. Die SSR wil baie dankie sê vir die harde en bekwame werk wat deur genoemde 
lede oor baie jare heen gelewer is.  

Baie dankie aan Pieter Swanepoel wat as Bestuurder van hulpbronne van KZN CMD en lid 
van die SSR opgetree het as voorsitter by die vermelde dissiplinêre ondersoek en dit saam 
met die supervisor, Marinda Meyer afgehandel het. 

‘n Paar waardevolle lesse is met al die verskuiwings van kantore en personeel geleer. Ons 
kan met minder kantoorruimte klaarkom as waaraan ons gewoond (mee bederf) was. Die 
konsep van oop kantore, in plaas van elkeen in ‘n eie kantoor, werk baie goed en spaar ruimte. 
Ons het ook geleer dat ons met minder personeel kan klaarkom. Ons opregte dank aan die 
twee supervisors wat deurentyd pligte geskuif het en ons heeltyd as komitee geadviseer het 
sodat ons tans met twee voltydse poste minder in die kantoor klaarkom. Die personeelkomitee 
bly voortdurend in gesprek om seker te maak dat niemand oorwerk is of dat werk in die slag 
bly nie.  

Daar sal verseker verdere verwikkeling vorentoe kom wanneer ons ons nuwe geboue betrek 
en wanneer Marinda Meyer aftree.   
 

8. Predikante het die afgelope vier jaar in KZN gekom en gegaan. Die verslag wat volg, dek die 
tydperk 01 Augustus 2012 tot 31 Julie 2016.  
 

8.1 AKTE VAN BEVESTIGING. (met handoplegging) 
8.1.1 Prop JH Viljoen is op 29 Sept 2012 bevestig in Krantzkloof.  
8.1.2 Prop IA Brink is op 16 Febr 2013 bevestig in Die Kruin, Newcastle. 
8.1.3 Prop Carina Swart is op 8 Sept 2013 bevestig in Pietermaritzburg –Merrivale. 
8.1.4 Prop Wentzel Johannes Schoeman is op 17 Januarie 2014 bevestig in 

Escourt/Mooirivier. 
8.1.5 Prop Deserè de Beer is op 4 Julie 2015 bevestig in Hluhluwe. 
8.1.6 Prop Quentin Groenewald, is op 22 Augustus 2015 bevestig in Die Kruin, Newcastle. 
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8.1.7 Prop Leonardi Stoop is op 7 Maart 2016 bevestig in Krantzkloof gemeente.  
8.1.8 Prop Pierre Burger is op 10 April 2016 bevestig in Noordkus. 
8.1.9 Prop Etresia (GJ) van Schalkwyk is op 4 Junie 2016 bevestig in Escombe.  

 
     8.2 KENNIS VAN BEVESTIGING.  

8.2.1 Ds. JS Wepener (emeritus van Goodwood) as Brugpredikant vir een jaar in Port 
Shepstone op 18 November 2012.  

8.2.2 Ds. Arend Hoon (emeritus vanaf Parys) in Cedarville-Matat op 22 Desember 2013.  
8.2.3 Ds. BA (Arnold) Nadel (emeritus van Bellville) in Dundee as Brugpredikant vir 2 jaar op 

19 Januarie 2014. 
8.2.4 Ds. Rudolph Scharneck vanaf Blinkpan met termyn van 3 jaar by Greytown  gemeente 

op 26 Julie 2014. 
8.2.5 Ds. Gerrit Strydom in Port Shepstone vanaf 3 Aug 2014. 
8.2.6 Ds. Petrus Jacobus (Pieter) van der Walt op 8 Maart 2015 in Fynnland vir 12 maande. 
8.2.7 Dr. Jacobus de Bruyn op 21 November 2015 in Bergville. 

 
8.3 DEMISSIE.  
8.3.1 Ds. Herklaas Viljoen van Weenen het op 13 Sept 2012 finaal demissie ontvang.  
8.3.2 Ds. N Sennett van Hluhluwe ontvang demissie op 30 Mei 2013. 
8.3.3 Ds. JG Schuler van Gelofte, Ladysmith ontvang demissie op 1 Junie 2013 o.g.v die 

gemeente se finansiële posisie. 
8.3.4 Ds. H Bertram van Vryheid-Wes ontvang demissie op 30 September 2013. Hy aanvaar 

beroep na Koffiefontein. 
8.3.5 Ds. WA van Zyl van Greytown ontvang demissie in Nov 2013. Beroep na Reddersburg. 
8.3.6 Ds. LJ Boshoff van Dundee se kontrak verstryk op 30 Nov 2013. 
8.3.7 Ds. Gert Kok van Bergville ontvang einde Maart 2014 demissie o.g.v. die gemeente 

se finansiële redes.   
8.3.8 Ds. JS Wepener het op 31 Mei 2014 demissie ontvang van Port Shepstone. 
8.3.9 Dr. IA Brink van Die Kruin, Newcastle ontvang op 30 Apr 2015 demissie o.g.v. mediese 

redes. 
8.3.10 Ds. WJ Schoeman van Escourt ontvang demissie einde Maart 2016. Verdere  
       studie.  
8.3.11 Ds. GH Louw van Dundee-Suid ontvang demissie op 28 Maart 2016. Beroep na 

Moreesburg. 
8.3.12 Ds. Karlien van Wyk van Melmoth ontvang demissie op 29 Mei 2016. Beroep na NG 

Welgemoed. 
 

8.4 EMERITAAT.  
8.4.1   Ds. LJ Boshoff emeriteer in Jan 2013. 
8.4.2 Ds. PJ Raath van Pietermaritzburg Noord ontvang demissie met emeritaat op 20 April 

2014.  
8.4.3 Ds. JH Hattingh emeriteer op 30 September 2014.  
8.4.4 Dr. Henry Eagleton van Fynnland ontvang demissie met emeritaat op 1 Feb 2015. 
8.4.5 Ds. PJ Lourens van Richardsbaai ontvang demissie met emeritaat op 31 Mei 2015.  

  
8.5 BEDANK. 
8.5.1  Dr. ZRA Strydom van Die Kruin, Newcastle bedank as predikant en lidmaat  
      van die NG Kerk op 1 Aug 2013.  
8.5.2  Ds. DC Klynsmith van Vryheid bedank as predikant in Februarie 2015.  

 
8.6 EMERITI IN DIENS VAN ‘N GEMEENTE. – Hulp- en Brugleraar 
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      8.6.1    Ds. CJ Jordaan – Escombe. 
8.6.2 Ds. E Ferreira – Kokstad. 
8.6.3 Ds. HAJ Viljoen – Weenen, pastorale hulp.  
8.6.4 Ds. MG Willemse – Glencoe-Oos. 
8.6.5    Ds. LJ Boshoff (Tentmaker) – Pastorale hulp by Dundee tot 30 Nov 2013. 
8.6.6 Ds. GBJ Conradie – Estcourt tot einde November 2013. 
8.6.7 Ds. Mostert – Cedarville Matatiele, dienskontrak beëindig Des 2013. 
8.6.8 Ds. MS van Rooijen – Hayfields, Pastorale Hulp tot Mrt 2014. 
8.6.9 Ds. JS Wepener – Port Shepstone tot 31 Mei 2014. 
8.6.10 Ds. JH Hattingh is weer gekontrakteer na emeritaat deur Paulpietersburg tot 30 

September 2016. 
8.6.11 Ds. Arend Hoon by Cedarville-Matat gemeente.  
8.6.12 Ds. BA (Arnold) Nadel as brugpredikant (Termynpos van 2 jaar) vanaf 19 Januarie 

2014 by Dundee gemeente.  
8.6.13 Ds. D van Zyl as Brugleraar by Estcourt gemeente van 9 April 2016.  Een jaar kontrak. 
8.6.14  Ds. S (Stephen) Heyns as brugpredikant (Termynpos) by Vryheid gemeente vanaf 1 

Oktober 2015 tot 31 Desember 2016. 
 

8.7. PROPONENTE IN DIENS VAN ‘N GEMEENTE. 
 8.7.1 Prop. M Schoeman vanaf 1 Januarie 2016 by Umhlanga gemeente - 2 jaar kontrak. 

 
8.8 OORLEDE. 
8.8.1 Emeritus Ds. FJJ (Floris) Vercuil oorlede op 16 Mrt 2014. 
 

9. Die Kerkorde het na die Algemene Sinode 2013 en 2015 heelwat verander. Al die besluite 

wat by artikels in die ou Kerkordes was, is verwyder en in 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 Bedryfspan (Regl 2), Reglement vir die Algemene 

Taakspan Predikantesake (Regl 8), Reglement vir die Algemene Taakspan Teologiese 

Opleiding (Regl 9), Reglement vir Vastetermynposte (Regl 15), Reglement vir die Bestuur van 

Diensverhoudinge by ongeskiktheid en onvermoë (Regl 17), Reglement vir tug en dissipline 

(Regl 18) en die Reglement vir appèl en beswaar (Regl 19). Al die ander Reglemente is ook 

deeglik hersien, verander en bygewerk. 

Hierdie veranderinge bring mee dat die Kerkorde en Reglemente nie net goed op datum is 
nie, maar ook dat dit meer gebruikersvriendelik is.  
 

10. Wysigings aan KZN Bepalinge Lêer in die lig van Die Kerkorde 2013 en 2015. 

 
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 duideliker druk en volg die 
numering van die huidige verslag. 

 
10.1. Algemeen 

10.1.1. Aanbeveling: Die SSR kry opdrag om die nodige redaksionele veranderinge  in die 
Bepalinge Lêer insake numererings, benaminge en verwysings (byvoorbeeld na KO 
artikels en Reglemente) aan te bring.  
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10.2. Bepalinge  

Waar wysigings omvattend is, word die bestaande inhoud wat geskrap moet word, aangedui 
as skrap. Inhoud wat ingevoeg moet word, word in onderstreep aangedui. Daar word per AS 
besluit ook deurgans verwys na “predikant” en alle wisselterme word hiermee vervang, sonder 
om die ter sake gedeeltes noodwendig te vertoon. 

10.2.1 Aanbeveling: Die opskrif en numering by 2.1 word verander om te lui: Bepaling 
3 – Orde van die kerk (Art 3).  

Motivering: die betrokke Bepaling pas by Art 3 en nie Art 2 nie. 

Bepaling 2.1 – Algemene Bepalinge Bepaling 3 – Orde van die kerk (Art 3) 

 
Algemene bepalinge (Artikels 1-2) 
1.1.1  3.1 Hierdie Bepalinge is aanvullende bepalinge van die NG Kerk in KZN by die 

Kerkorde en kan alleen deur die Sinode gewysig word.  
1.1.2  3.2 Kerkvergaderinge, ampsdraers en lidmate is gebonde om hulle aan die Kerkorde 

en Bepalinge te hou. Persone wat gewetensbesware teen een of meer van die bepalinge 
het, is nogtans daaraan gebonde, maar het die reg om hul tot die Sinode met 'n 
versoekskrif om die wysiging daarvan te wend (vgl. ook KO Art. 23). 

 

10.2.2 Aanbeveling: Skrap alles wat doodgetrek is by Bepaling 7 en 8 en voeg die 
nodige verandering en verwysings na Reglemente in. 

Motivering: Al die gegewens is vervat in die ter sake Reglemente en dus oorbodig. 

Bepaling 8 - beroeping, demissie en bevestiging van predikante (Art 8) 

Raadpleeg die Reglement vir Beroeping, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Predikante 
(hierna verwys na as Regl 12), asook Funksionele besluit 5. 

Bepaling 7.1 8.2 – Wie is beroepbaar  

7.2.1 Persone aan wie die bevoegdheid van Bedienaar van die Woord of  van proponent 
deur die NG Kerk toegeken is en wat die bevoegdheid behou het, is beroepbaar.  

7.2.2 Predikante van die NG Kerkfamilie is binne die NG Kerk beroepbaar. Ringe sien toe 
dat, by die goedkeuring van sodanige beroepe, daar aan die vereistes van die NG 
Kerk vir opleiding en legitimasie voldoen word (vgl. Reglement vir die Reëling van die 
Opleiding en Legitimasie van Evangeliedienaars – Algemene Sinode). 

8.2.1 Vergelyk die Reglement vir die bevoegdheid van predikante, proponente en emeriti 
(Regl 11), Reglement 12 (punte 1-3), Funksionele besluite 6-9. 

7.2.3 8.2.2 'n Leraar Predikant wie se beroep ongeldig verklaar is op grond daarvan 
dat vir hom propaganda gemaak is, mag nie weer tydens dieselfde vakature na die 
gemeente beroep word nie. 

Bepaling 78.3 – Wie beroep (Reglement 12.4) 

78.3.5 Die beroeping van 'n sendeling van die NG Kerk geskied deur die kerkrade, ringe of 
sinodes van die NG Kerk.  

  Artikel 2.8.1 van Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk – Algemene 
Sinode oor samewerking word in ag geneem.Reglement (21) vir Gestuurdheid van 
die NG Kerk moet in ag geneem word. 

78.3.6 'n Predikant in sinodale diens word benoem deur die sinodale bedieningspan (ne) 
onder wie se toesig hy sy werk verrig. (Vgl. Werkswyse en werksverdeling tussen die 
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SSR en toesighoudende bedieningspanne van die Sinodevergadering – Bepalinge 
Deel 3). 

Bepaling 78.4 – Prosedure by beroeping van bedienaars van die Woord predikante 

 
78.4.1 Die beroeping geskied volgens die voorskrifte van Artikel 78, Regl 12 en met 

inagneming van toepaslike Reglemente van die Algemene Sinode (bv vir 
Tentmakerbedieninge, Vaste Termynposte, ens). 

 
7.4.2 STEMMING TEN OPSIGTE VAN ELKE VAKATURE 
7.4.2.1 Elke stemgeregtigde stem per geslote stembriefie vir een kandidaat uit die groslys. 
7.4.2.2 Die kandidaat wat 'n volstrekte meerderheid van stemme behaal, word as 

beroepene verklaar. 
7.4.2.3 Behaal geen kandidaat met die eerste stemming 'n volstrekte meerderheid nie, word 

die kandidate wat met die eerste stemming meer as een stem verkry het as groslys 
geneem vir 'n tweede stemming. 

7.4.2.4 Behaal geen kandidaat na die tweede stemming 'n volstrekte meerderheid nie, word 
telkens uit 'n groslys van kandidate wat die hoogste getal stemme verkry het en wat 
gesamentlik 'n volstrekte meerderheid verteenwoordig, gestem totdat een kandidaat 
'n volstrekte meerderheid verkry. 

7.4.2.5 As die stemme by die finale stemming staak, beslis die lot na aanroeping van die 
Naam van die Here. Dit behels die trekking van 'n naam nadat om God se besondere 
leiding in die betrokke geval gevra is. 

7.4.3 Die beroepsbrief word tydens die beroepsvergadering voltooi en onderteken. 

Bepaling 7.5 – Goedkeuring van beroep  

 
7.5.1 Goedkeuring van die beroep word van die gemeente verkry deur die naam van die 

beroepene op twee agtereenvolgende Sondae in die gemeente af te kondig. 
7.5.2 Ongesensureerde lidmate van die gemeente en lede van die ring mag tot op die aand 

van die Dinsdag na die tweede afkondiging van die beroep skriftelik by die voorsitter 
of skriba van die ringskommissie 'n gemotiveerde beswaar aanteken. 

7.5.3 Besware teen 'n beroep moet gegrond wees op klagtes oor onreëlmatigheid in 
verband met die beroep en/of oor die leer en/of lewe van die beroepene. 

7.5.3.1 Oor besware in verband met onreëlmatighede in verband met die beroep beslis die 
ringskommissie self. 

7.5.3.2 Besware oor die leer en/of lewe van die beroepene word verwys na die kerkraad en 
ring onder wie se toesig die beroepene val. 

7.5.3.3 Word 'n beroep ongeldig verklaar, word 'n nuwe beroep uitgebring. 

 

Bepaling 7.6 – Kennisgewing van beroep 

 
7.6.1 Die voorsitter van die beroepende vergadering gee onverwyld aan die beroepene 

kennis van die beroep en versend die beroepsbrief nadat goedkeuring vir die beroep 
van die gemeente verkry is. 

7.6.2 Hy gee so gou moontlik aan Die Kerkbode kennis van die beroep sowel as die 
aanvaarding of bedanking van die beroep. 
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Bepaling 7.7 – Antwoord op beroep 

7.7.1 Van die beroepene word verwag om onverwyld ontvangs van die beroepsbrief te 
erken. 

7.7.2 Die beroepene het die reg om voorstelle vir wysigings aan die beroepsbrief voor te 
stel. Sulke voorstelle moet skriftelik binne een week na ontvangs van die beroepsbrief 
aan die voorsitter van die beroepende kerkraad voorgelê word. 

7.7.3 Die twee partye (beroepene en die beroepende kerkraad) moet binne twee weke 
nadat die beroepene ontvangs van die beroepsbrief erken het, finaliteit bereik oor die 
inhoud van die beroepsbrief. 

7.7.4 Die beroepene moet binne 'n week nadat finaliteit oor die inhoud van die beroepsbrief 
bereik is, die beroep skriftelik aanvaar of bedank. 

7.7.5 Die kerkraad van die gemeente waarin die beroepene staan, het die reg om hom 
amptelik met advies te dien. 

Bepaling 8.16 – Die bevestiging 

 
8.1.1 Die voorskrifte vir die bevestiging van ’n leraar in Artikel 8 in die Kerkorde is van 

toepassing. 
8.1.2 Die bevestiging as leraar van die gemeente word behartig deur die voorsitter van die 

kerkraad indien 'n leraar, of met goedkeuring van die kerkraad, deur 'n ander leraar 
van die kerkverband, nadat toestemming tot bevestiging namens die ring verleen is. 

8.1.3 Toestemming tot bevestiging word deur 'n lid van die ringskommissie verleen nadat 
hy die volgende stukke in orde bevind het: 
 die beroepsbrief; 
 skriftelike aanname van die beroep; 
 die Akte van Demissie of getuigskrif in geval van predikante en proponente in 

tydelike diens (vgl. Art 8.1 en 8.2); 
 die Akte van Legitimasie in geval van proponente (vgl. Art. 8.1.5); 
 'n sertifikaat van die betrokke pensioenfonds dat die beroepene se persoonlike 

bydraes tot die pensioen op datum is of dat bevredigende reëlings getref is om 
agterstallige bydraes te vereffen. 

8.1.4 Die bevestiging moet geskied binne een maand na demissie uit die vorige gemeente 
of, in geval van proponente, na die aanname van die beroep, tensy die 
ringskommissie, met instemming van die beroepende kerkraad, verlof tot uitstel 
verleen, en wel tot 'n maksimum van drie maande na demissie uit die vorige werkkring 
of, in geval van 'n proponent, nadat die beroep aangeneem is (vgl. Bep. Error! 
Reference source not found.). 

8.1.5 Die voorsitter van die beroepende vergadering gee betyds in die amptelike orgaan 
kennis van die bevestiging en, waar van toepassing, van handoplegging, en roep die 
predikante in ringsverband daartoe op. Enige persoon wat die bevoegdheid van 
predikant in die NG Kerk beklee, mag aan die handoplegging deelneem. 

8.6.1 'n Leraar Predikant wat beroep is deur kerkrade in kombinasie, word slegs eenmaal 
bevestig en wel in die gemeente waar hy gaan woon (vgl. Reglement 23 vir die 
vermeerdering, kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes) en die 
vorming van ‘n nuwe kerkverband – Algemene Sinode).  

8.6.2 Vir bevestiging van 'n leraar predikant vir diens in ander kerke van die NG Kerkfamilie 
geld die beginsel dat die liggaam wat beroep, ook die bevestiging behartig. (vgl. Bep. 
78.3.5). 
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Bepaling 8.2 – Kennisgewing van bevestiging 

8.2.1 Die voorsitter van die kerkraad gee aan die skriba of voorsitter van die ringskommissie 
skriftelik kennis van die bevestiging en vermeld: 

 volle name van bevestigde leraar;  
 wie die bevestiging waargeneem het; 
 datum en plek van bevestiging; 
 name van leraars wat aan die handoplegging deelgeneem het indien van 

toepassing  
 adres van bevestigde leraar. 

8.2.2 Die skriba van die ringskommissie gee aan Die Kerkbode kennis van die bevestiging. 
8.2.3 Hy gee ook van die bevestiging van leraars aan die Aktuarius kennis en van 

sendelinge ook aan die betrokke ring van die betrokke NG Kerkfamilie.  
8.2.4 Hy stuur die inligting in terme van Bep. 8.2.1 en 'n kopie van die Akte van Legitimasie 

waar van toepassing aan die Aktuarius van die Sinode (vgl. Bep 8.2.3). 
8.2.5 Die Aktuarius teken die naam van die bevestigde leraar in 'n register aan, reik aan 'n 

proponent wat bevestig is 'n Akte van Bevestiging namens die Algemene Sinode uit 
en besorg sy Akte van Legitimasie aan hom terug.  

8.2.6   Die Aktuarius gee kennis aan die Algemene Bevoegdheidraad van enige 
verandering wat  
 ingetree het in bevoegdheid of standplaas. 

 
 

10.2.3 Aanbeveling: Skrap 11.1.2.  

Motivering: Die reëling is vervat in Reglement 11 en dus oorbodig. 

Bepaling 11.1 – Behoud en verlies van bevoegdheid van bedienaars van die Woord 
predikante (KO Art. 9-11, Reglement 11) 

11.1.1 Wanneer die aansoek om behoud van bevoegdheid toegestaan word, word gehandel 
volgens die bepaling vir verlening van demissie (Bep. Error! Reference source not 
found..5). 

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 Bevoegdheidsraad laat 
toekom. 

 

10.2.4 Aanbeveling: Skrap alles wat doodgetrek is by Bepaling 13.2 en voeg die nodige 
verandering en verwysings in. 

Motivering: Al die gegewens is vervat in die ter sake Reglemente en dus oorbodig. 

         Bepaling 13.2 – Verlofvoorregte van bedienaars van die Woord predikante (Vergelyk 
Reglement 16 vir die Verlof van Predikante). 

 
13.2.1 Reëlings vir verlof van verskillende aard word in ooreenstemming met die beginsels 

in  Reglement 14 vir die Verlof van Bedienaars van die Woord – Algemene Sinode 
getref. 

13.2.2 Leraars in 'n tentmakerbediening en in ’n vaste termynpos ontvang verlofvoordele 
soos in die ooreenkoms aangegaan (vgl. Reglement 14 vir die Verlof van Bedienaars 
van die Woord – Algemene Sinode). 
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10.2.5 Aanbeveling: Skrap alles wat doodgetrek is by Bepaling 14 en voeg die nodige 
verandering en verwysings in. 

Motivering: Al die gegewens is vervat in die ter sake Reglemente en dus oorbodig. 

Bepaling 14.1 – Emeritering (KO Art. 14, Reglement 12.12) 

14.1.4 Die Akte van Emeritaat word deur die ring uitgereik (Vgl Regl 12, punt 12). 
14.1.5 Die kerkraad of kerkvergadering in wie se diens die predikant tydens emeritaat is, 

word versoek om soos in 13.1.5 die vervoerkoste na die aftreeplek te dra (Vgl KZN 
Bep Deel 6, p 16) 

14.1.4 Indien die Kommissie wat diensverhoudinge hanteer die aansoek in orde bevind, 
versoek hulle die Saakgelastigde van Wes-Kaapland om reëlings te tref vir die 
uitbetaling van die pensioen soos op hom van toepassing (vgl. sinodale besluit: 
"Aftrede van leraars" in Deel 6 – bladsy 16).   

14.1.6 Indien ‘n predikant wil pensioeneer kontak hy die sinodale kantoor en die 
pensioenfonds. 

14.1.5 Die band tussen die leraar en die gemeente word deur die voorsitter van die kerkraad 
in opdrag van die kerkraad losgemaak nadat op twee agtereenvolgende Sondae 
daarvan in die gemeente 'n afkondiging gedoen is. 'n Akte van Demissie, ingerig na 
die eis van  omstandighede en wat nie terselfdertyd as attestaat dien nie, word aan 
hom oorhandig. 

14.1.6 'n Predikant in sinodale diens wat emeritaat wil ontvang se band tussen hom en die  
Sinode word deur die voorsitter of skriba van die Moderamen, indien verkies, by 
geleentheid van 'n erediens in 'n gemeente, losgemaak. 

14.1.7 By verlening van demissie word gehandel volgens vereistes van Bep. Error! 
Reference source not found.. 

  

Bepaling 14.3 – Kennisgewing van uitdienstreding 

In alle gevalle van uitdienstreding gee die skriba van die betrokke kerkvergadering kennis 
aan die skriba van die ringskommissie, die Aktuarius van KZN en die Saakgelastigde van 
Wes-Kaap pensioenfonds. 
 

Bepaling 14.4 – Kennisgewing van afsterwe 

14.4.1 Die kerkraad gee in geval van die afsterwe van 'n diensdoende leraar predikant 
onmiddellik kennis daarvan aan die konsulent en by sy afwesigheid aan die skriba 
van die ring. 

14.4.2 Die konsulent tref deur middel van die saakgelastigde van Wes-Kaapland sinodale 
kantoor en die pensioenfonds reëlings vir die uitbetaling van die toepaslike pensioen. 

14.4.3 Die weduwee huweliksmaat van die leraar predikant en/of sy afhanklike kinders is 
geregtig om gedurende die eerste ses maande na sy dood die pastorie kosteloos te 
bewoon en sy volle traktement vir ses maande te ontvang. In oorleg met die weduwee 
huweliksmaat en met sy / haar toestemming kan 'n huistoelaag in plaas van die 
gebruik van die pastorie uitbetaal word. 

14.4.4 Die inligtingstuk “Kerkregtelike en praktiese riglyne vir optrede by die afsterwe van 'n 
predikant” moet in ag geneem word (beskikbaar by die Sinodale kantoor). 

 
 

10.2.6 Aanbeveling: Gee Bepaling 15 ‘n opskrif, naamlik Ouderlinge en Diakens. 
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 Motivering: Die gedeelte het nie ‘n opskrif nie. 

 

10.2.7 Aanbeveling: voeg die volgende in by Bepaling 31 insake die ring: 31.6.1.10 - 
sake wat verband hou met die leiding en versorging van predikante (byvoorbeeld: 
begeleiding tov teologiese studie, kontrolering van VBO deelname, ensomeer). 

 Motivering: Verskeie Reglemente, asook A-Z lê voortdurend klem op die ring se taak ten 
opsigte van predikante. 

 

10.2.8 Aanbeveling: Skrap alles wat doodgetrek is by Bepaling 31 en voeg die nodige 
verandering en verwysings in. 

Motivering: Al die gegewens is vervat in KO 2015 Art 31 en voeg geen wesenlike waarde toe 
nie.  

 
BEPALING 31.8 – KERKVISITASIE 
31.8.1 Die ring sien toe dat gereeld visitasie in al die ringsgemeentes gedoen word. 
31.8.2 Die ring rig die visitasie in na behoefte van plaaslike omstandighede. Hierin kan 
gebruik gemaak word van die riglyne vir visitasie (vgl. Riglyne vir Kerkvisitasie, Deel 4 – bladsy 
21). 
 
BEPALING 31.10 – BEPAALDE BEVOEGDHEDE VAN DIE RING 
Die ring is bevoeg om: 
31.10.1 die gemeenskaplike roeping en gesamentlike werksaamhede van die gemeentes 
binne die ring, soos telkens deur die ring bepaal, te behartig. 
31.10.2 ampsdraers vir buitengewone werksaamhede te benoem; 
31.10.3 huishoudelike bepalinge onderhewig aan die Kerkorde en Bepalinge op te stel; 
31.10.4 aanbevelings te doen oor aanvulling van vakatures op sinodale bedieningspanne 
(vgl. Bep. 37.8); 
31.10.5 aandag te gee aan versoekskrifte, beskrywingspunte, aansoeke om 
grenswysigings en naamsveranderings van gemeentes. 
31.10.6  Die ring is bevoeg om beperkte bevoegdheid insake prediking aan ouderlinge toe te 
ken op versoek van ‘n kerkraad (vgl. KO Art.31.9 en 48.3.5). 

 
 

10.2.9 Aanbeveling: Skrap die laaste deel van die sin wat lui “... en word die geloofsbrief 
op die vergadering ingelewer.” 

 
  
 
 Motivering: Dit bots met Bep 35.2.1. 
 

 33.1.5 'n Buitengewone vergadering word saamgestel uit al die leraars predikante van 
gemeentes saam met die ouderling/diaken wat lede was van die vorige vergadering. As 'n 
primarius afgevaardigde wat op die vorige vergadering sitting gehad het, nie teenwoordig kan 
wees nie, word sy plek ingeneem deur die sekundus wat saam met hom gekies is, en ook 
andersom. Is dit vir beide onmoontlik om teenwoordig te wees, kies die kerkraad op die 
gewone wyse afgevaardigdes. en word die geloofsbrief op die vergadering ingelewer. 

 
  

 10.2.10 Aanbeveling: Skrap 35.5.4. 
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 Motivering: Aktes van bevestiging word nie meer uitgereik nie. 

       Bepaling 35.5 – Die Aktuarius 

 
35.5.4 Hy reik Aktes van Bevestiging aan proponente wat in gemeentes van die Kerk 

bevestig word, uit (vgl. Bep. 8.2.5). 
35.5.4 Hy hou register van predikante en proponente wat in die gemeentes bevestig word 

(vgl. Bep. 8.2.5). 
 

10.2.11 Aanbeveling: Skrap en verander soos aangedui in Bepaling 48.4. 

Motivering: die praktyk is verouderd. 

Bepaling 48.4 – Attestate Oordrag van Lidmaatskap 

48.4.1 Oordrag van lidmaatskap van een gemeente na 'n ander geskied by wyse van Bewys 
van Lidmaatskap of attestaat. (Die attestaat is 'n getuigskrif van die kerkraad oor die 
lewe en leer van 'n belydende lidmaat tydens sy verblyf in die gemeente.) 

48.4.2 Die naam van 'n lidmaat wat gedoop is, word saam met dié van sy ouer(s) op die 
attestaat vermeld.  Indien dit nie moontlik is nie, word 'n doopbewys attestaat uitgereik 
as getuienis dat die lidmaat gedoop is. en, indien moontlik, te getuig oor die lewe en 
leer van die lidmaat. 

48.4.3 'n Attestaat is slegs drie maande na uitreiking geldig.  
48.4.3 'n Lidmaat wat vir 'n onbepaalde tyd in die buiteland vertoef en wat nie onder tug staan 

nie, mag aansoek doen om 'n reisattestaat. 
48.4.5 'n Attestaat van 'n persoon wat onder tug is of teen wie daar 'n klag ingedien is, word 

deur die kerkraad aan hom/haar uitgereik met 'n begeleidende brief wat die volle 
besonderhede bevat en 'n opmerking op die attestaat dat 'n begeleidende brief 
verdere inligting bevat. 

48.4.4 Die oordrag van lidmaatskap van 'n leraar predikant en sy gesinslede geskied deur 
die Akte van Demissie wat ook dien as attestaat. 'n Proponent dien sy attestaat in by 
die gemeente waar hy bevestig word. 

48.4.5 'n Lidmaat wat die kerk verlaat en daarom versoek, word voorsien van die 
voorgeskrewe vorm (Vorm 4). 'n sertifikaat met die strekking dat hy tot op die betrokke 
datum lidmaat van die kerk was.   

48.4.8 'n Lidmaat wat weier om sy lidmaatskap na die gemeente waar hy hom gevestig het 
te laat oorplaas of wie se attestaat verval het, se bewys van lidmaatskap mag deur 
die kerkraad aangevra word waarna hy as lidmaat behandel word, tensy hy te kenne 
gee dat hy hom van die kerk wil afskei, waarvan sy vorige gemeente verwittig word. 

 

Bepaling 48.5 – Kerklike regte 

48.5.1 Sodra 'n lidmaat uit 'n gemeente vertrek, verval sy kerklike regte in daardie gemeente. 
48.5.1 Voordat sy attestaat of bewys van lidmaatskap by die kerkraad van die nuwe 

gemeente ingelewer is, kan hy daar geen kerklike regte geniet nie, hoewel die 
kerkraad kragtens die kerkverband geroepe is om herderlike sorg aan en toesig oor 
sulke lidmate uit te oefen. Vir uitoefening van kerklike regte in ‘n bepaalde gemeente 
moet die lidmaat se bewys van lidmaatskap of attestaat ingehandig wees by die 
gemeente. 
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48.5.2 Die kerkraad bly kragtens die kerkverband geroepe om herderlike sorg aan en toesig 
oor lidmate wat inskakel uit te oefen al is hulle attestate of bewyse van lidmaatskap 
nie ingehandig nie. 

48.5.3 Kerkrade moet voortdurend en veral by die afkondiging van die volgende bediening 
van die sakramente, nuwe intrekkers oproep om hul attestate of bewyse van 
lidmaatskap in te dien, ten einde te deel in die kerklike regte. 

48.5.4 Kerklike regte van 'n lidmaat is onder andere  
 die gebruik van die sakramente; 
 die beklee van kerklike ampte en betrekkinge; 
 die uitoefening van stemreg waar van toepassing; 
 die indiening van versoeke, besware en klagtes. 

48.5.5 Lidmate wat begeer om hulle kerklike regte in 'n ander gemeente as die een binne 
wie se grense hulle woon, te geniet, doen aansoek by die betrokke kerkrade. Die 
sinodale besluit oor gemeentegrense (Besluit: Gemeentegrense, Deel 6 – bladsy 17) 
word nagevolg. 

 
 

10.2.12 Aanbeveling: voeg ‘n nuwe Bepaling 71 in: Bepaling 71 – Tussenorde   
      71.1 Met die oog op enige proses van kerkhereniging van die Nederduitse     
      Gereformeerde Kerkfamilie onderling, of kerkvereniging met ander    
      gereformeerde kerke, vergelyk die Tussen-Orde in die KO wat reëlings vir   
      sodanige samewerking en/of samevoeging van werksaamhede omskryf. 

 
 
 Motivering: Dit is belangrik dat die kerkverband, waar dit in Bep 70 handel oor ekumene en 

skakeling met die familie van NG kerke, bewus is van die Tussenorde met die oog op 
samewerking. 

 
 Aanbevelings by die Reglement van Orde (KZN Bepalinge Deel 2) 
 
 

10.2.13 Aanbeveling:  Voeg in by 7.4  “Dit behels die trekking van 'n naam nadat om God 
se besondere leiding in die betrokke geval gevra is.”  

 
 Motivering: Dit verduidelik hoe die lotsbeslissing werk.   
  
 Vir kiesing word 'n volstrekte meerderheid van die stemme wat behoorlik uitgebring is, 
vereis. Indien niemand met die eerste stemming 'n volstrekte meerderheid verkry nie, word die 
getal wat gesamentlik 'n volstrekte meerderheid verkry telkens as groslys vir 'n verdere stemming 
gebruik totdat een persoon 'n volstrekte meerderheid behaal. Wanneer die stemme by die finale 
stemming staak, beslis die lot (vir prosedure by beroeping vgl. Bep. 78.4 Dit behels die trekking 
van 'n naam nadat om God se besondere leiding in die betrokke geval gevra is). 

10.2.14 Aanbeveling: By 17.1 skrap “deur al die aanwesige lede onderteken” en voeg 
by “en onderteken deur die voorsitter en skriba.” 

 
      Motivering: Dis genoegsaam indien die voorsitter en skriba teken. Die vergadering keur die 

notule goed en die presensielys wys watter lede die vergadering gevorm het. 
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 17.1 Die notule van 'n kerkraadsvergadering word op die eersvolgende vergadering na 
konstituering goedgekeur en deur al die aanwesige lede onderteken en onderteken deur 
die voorsitter en skriba. 

 

       10.2.15 Aanbeveling: Voeg by 17.3.3 in “en onderteken dit”. 

 
        Motivering: ‘n Ongetekende notule dra geen regskrag nie. 
  

17.3.3 Die notule word binne een week na die vergadering deur die Skriba, Assistentskriba 
en Moderator van die afgelope vergadering gefinaliseer waarna dit aan die moderamenlede 
versend word vir kommentaar binne twee weke. Die Dagbestuur van die Moderamen keur 
die notule na verwerking van die kommentaar finaal goed en onderteken dit. 

 

10.2.16 Aanbeveling: Voeg by 17.3.4 “ Dagbesture van sinodale diensspanne  
mag die notule van die laaste vergadering van die diensspan voor ‘n Sinode,  
goedkeur en onderteken.” 

 
 

10.2.17 Aanbeveling: Die sinode besluit dat die SSR die Riglyne in Deel 4 van die 
Bepalinge belyn en waar nodig skrap. 

 
Motivering: Baie van die riglyne is oud en sommige nie meer van toepassing nie 
 
10.3  Ander aanbevelings 
 
Sinode 2012 het besluit dat ringe 2 predikante en 2 ouderlinge / diakens aanwys, dus 32 lede, 
wat as groslys dien vir die verkiesing van afgevaardigdes na die AS. 
 
Aanbeveling: 
 

10.2.1.  Die sinode kies die aangewese getal afgevaardigdes na die AS (tans 7 leraars en 7 
ouderlinge / diakens).  

10.2.2.  Die sinode besluit om die oorblywende name op die groslys, asook die stemtelling, 
te hou met die oog op die aanwys van sekundi of indien benodig ’n groter afvaardiging na die 
AS deur die moderamen.  

10.2.3.  Die sinode besluit dat die moderamen, indien vermelde lys se name uitgeput is, uit 
die afvaardiging na die sinode verdere lede vir afvaardiging na die AS mag aanwys.   

10.2.4.  Die sinodevergadering besluit wanneer die volgende sinodevergadering plaasvind 
(Vgl. Bep 34.1 en Art 34).  

10.2.5.  Die Sinode besluit dat die Moderatuur as afvaardiging na die ASM dien en hulle 
sekundi as sekundi na die ASM. 

10.2.6. Die Sinode verwys die heroorweging van Bep 35.10.1.3 terug na Moderamen vir 
afhandeling van die opdrag. (Not 2012 p27, 2.1.2) 

 
11. Hiermee vertrou die Sinodale Span vir Regte, ook bekend as die regte Span, dat hulle, hulle 

werk na behore gedoen het en die kerk en koninkryk in KZN gedien het. 

 
_______________________________________________ 
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