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10.  BEDIENING IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDE 

Die Algemene Sinode besluit om die volgende in die Kerkordeboek op te neem onder 

die funksionele besluite: 

10.1  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). 

10.2  Waar in buitengewone omstandighede ŉ bedieningsbehoefte ontstaan wat nie 

deur punt 11.1 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.   

10.3  Hierdie reëling geld net vir ŉ jaar en moet daarna hersien word. 

10.4  Verslag van die gemeentelike bediening moet jaarliks deur die kerkraad en 

konsulent aan die ring gelewer word. 

(Handeling AS 2013) 

 

11. BRUGBEDIENING 

Vergelyk reglement 18. 

 

12. RIGLYNE VIR BEDIENAARS (OUDERLINGE EN DIAKENS 

MET BEVOEGDHEID)        

12.1 Wanneer 'n behoefte op grond van plaaslike omstandighede in 'n spesifieke 

bedieningsarea ontstaan, wat nie deur 'n opgeleide predikant gevul kan/hoef 

word nie, bepaal die ring die meriete daarvan. (Spesifieke bedieningsarea sluit 

in: eredienste, pastoraat, bejaardebediening, jeug en familie, kinderbediening, 

diakonaat, geloofsvorming, kerkplanting, aanbidding, ens.) 

12.2 Indien die ring die behoefte goedkeur, nomineer kerkrade persone wat 'n 

spesifieke bedieningsgerigte roeping het en oor die gewenste gawes beskik. 

12.3 Die ring of sy gevolmagtigde voer 'n onderhoud met die genomineerde en beveel 

hom aan vir die toepaslike opleidingsprogram van die Algemene Kuratorium 

by Hugenote Kollege. 

12.4 Ná goedkeuring deur die ring of sy gevolmagtigde, skryf die kerkraad die 

genomineerde in vir opleiding en toerusting van die goedgekeurde opleidings-

program. Die kerkraad/ring behoort in te staan vir die aansoeker se 

opleidingskoste.  

12.5 Ná die suksesvolle voltooiing van die opleiding word die bedienaar tot die 

kerkraad van die plaaslike gemeente verkies. 

12.6 Die bedienaar se take asook bedieningsgebied (wat beperk is tot die ringsgebied) 

word duidelik omskryf. 

12.7 Die ring of sy gevolmagtigde wys ’n predikant uit sy geledere aan om deurlopend 

aan sodanige bedienaar begeleiding te gee. Die begeleier doen jaarliks skriftelik 

verslag aan die ring ten opsigte van die geskiktheid van die bedienaar.  
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12.8 Die bedienaar word aangewend soos en waar die bedieningsnood deur die ring of 

die gemeente geïdentifiseer is.  

12.9 Die bedienaar staan onder die opsig van die ring.  

12.10 Bedienaarsposte is nie gesalarieerde poste nie. Slegs onkoste kan vergoed word 

of honoraria kan gegee word.  

12.11 'n Bedienaar behou die bedieningsbevoegdheid vir solank hy in die amp staan 

en op voorwaarde dat die ring dit jaarliks goedkeur.  

12.12 Wanneer die bedienaar die gemeente/ring verlaat word die 

bedieningsbevoegdheid beëindig.  

12.13 Van dienende bedienaar word verwag om voortgesette opleidingsprogramme by 

te woon.  

 

13. PREDIKANTE, DIENS – EN STANDPLAASLERAARS  

13.1 Jaarlikse aanmelding 

Die Algemene Sinode besluit dat alle dienende predikante jaarliks via hulle 

gemeenteskriba die skriba (bevoegdheidsregister) van die ATR moet inlig oor 

hulle huidige gemeente en posisie.  

 (Handelinge AS 2002, p 562, pt 3.1). 

13.2 Predikante A-Z  

Die Algemene Sinode 2007 het (met die uitsondering van hoofstuk 6) die A-Z Beleid 

aangaande Predikante goedgekeur. In hierdie dokument word volledig gehandel 

met Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO). 

13.3.4 HUWELIKSBEVESTIGERS (vgl Agenda Deel I bl 287, A.3.2 Verslag van 

die Algemene Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling pt 6.2 (vgl ook ADGO 

Bylaag 6 bl 313) asook Agenda Deel II bl 23) 

 1. Die Sinode besluit dat die huweliksdiens nie ’n gewone samekoms van die 

gemeente (erediens) onder leiding van die ampte is nie. Die persone by ’n 

huweliksluiting kom nie as gemeente van God met die oog op ’n openbare 

erediens saam nie. 

 2. Die Sinode besluit dat die leraar as individuele lerende ouderling pastoraal 

optree by die huweliksbevestiging en dat die toesig van die ander ampte nie 

noodsaaklik is nie. 

 3. Die Sinode beklemtoon dat die Bybelse eise met betrekking tot die huwelik 

suiwer moet weerklink met die huweliksvoorbereiding, -bevestiging en 

begeleiding binne die dampkring van die kerk as gemeenskap van die 

gelowiges. Gesien teen hierdie agtergrond kan die huwelik van belydende 

lidmate van ’n gemeente nie maar bloot deur enige persoon wat staatsregtelik 

daartoe bevoeg is, bevestig word nie. Dit bly die taak van die bevoegde 

bedienaar van die Woord. 

 

 

 


